


مجلة صوت الجهاد – العدد السادس والعشرون – 58 2

 ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر الّلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوالّلُه ُمِتّم ُنوِرِه َوَلْو �
 .  َكِرَه اْلَكاِفُروَن

 لو أردت أن تتحدث عن العلم السلول لتبي عواره وتكشف
 زيفه لا وجدت أبلغ من هذه الية تصف لك بكلمات

معدودات أهدافه النتنة ، وما يّتِبْع من وسائل لتحقيقها .
 العلم السلول بكل مراكزه ومقاره النتشرة على أرض

 الزيرة وف بقاع أخرى من العال ، وما سخر له من إمكانات
وما أغدق عليه من أموال طائلة .

 العلم السلول بكل قنواته وإذاعاته ومطاته الفضائية  بكل
 جرائده وملته ومطبوعاته ، العالية واللية ، السياسية والاجنة

، والسماة " إسلمية " . 
 العلم السلول بشايه وعلمائه ، ومذيعيه ومذيعاته  ومغنيه

ومغنياته ، وفجاره وفاجراته .
" ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر الّلِه ِبَأْفَواِهِهْم " . كل ذلك 

 " َوالّلُه ُمِتّم ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن " .ولكن

عن      يقال ما بقي هل
؟  11 سبتمر

ا :     طاع من أخو بقلم

@خ ل ص / خش
سبيل     في أموالكم أخرجوا

مولكم 
العامر  :    عامر الشيخ بقلم

@خ ل ص / خش
بقتله    ليست المسلم هزيمة

العييري  :   يوسف الشيخ بقلم

@خ ل ص / خش
العزة  قرين

الطواغيت    سجون في السير
النجدي   سهل أبو

@خ ل ص / خش
القتال   في  المحرمات

الرشيد  :    ا عبد الشيخ بقلم
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المد ل، والصلة والسلم على رسول ال، أما بعد:
 فكلما استعرت نار هذه الرب العالية بي السلم والصليبية عجز العملء عن إخفاء نفاقهم وعمالتهم ،

 وأظهروا الزيد ما كانوا ُيبطنون ، حّتى يتمّيز الصّفان إل فسطاطي: فسطاط إياٍن ل نفاق فيه ، وفسطاط نفاٍق
﴾.ليحي من حّي عن بّينة ويهلك من هلك عن بّينةل إيان فيه ، ﴿

 وقد أعلنت جيع حكومات العمالة ف بلد السلمي انضمامها إل فسطاط الكفر ف هذه الرب ، وكان
 للحكومة السعودية والكومة الباكستانية نصيب السد من ذلك ، وبذل لذه الرب ما ل تبذله أمريكا نفسها،

 وأعلنت هذه الكومات العميلة الرب على الهاد منذ الادي عشر من سبتمب بعد أن كانت هذه الرب
 خفية ل يعلم با إّل الاهدون ومن كان قريًبا منهم ، واستبقت باكستان والسعودية ف إخراج قوائم الطلوبي

 وماولة القبض عليهم وتصفيتهم ، وكان آخرها استشهاد الاهد أمد فاروقي رحه ال على أيدي الشرطة
الباكستانية ، واستشهاد الاهد عبد اللطيف الضيي رحه ال على أيدي الشرطة السعودية.

 بل بلغ بؤلء العملء أّنهم أعلنوا علقاتم وتنسيقهم للحرب مع العملء الخرين ، فبالمس القريب استقبل
 الطاغوت فهد والطاغوت عبد ال الرئيس الفغان العميل حامد كرزاي ، ف اجتماعات بثوا فيها سبل العمالة

 وخدمة الصليب ، والتقوا فيها بن كرر مد أبيهم ف تأسيس دولة ُتديرها اليدي الصليبية ف الفاء أو العلن
 ول يستح الطواغيت من التاجرة بالقضايا حت أعلنوا أّن من القضايا الت بثوها ف لقاءاتم قضية فلسطي الت
 كانوا هم أول من باعها ، وبثوها مع من؟ مع كرزاي الذي باع أفغانستان وقدم نفسه مطية للمريكان وهل

يتصور أحد من السلمي أن فلسطي تعود على يد كرزاي وياسر عرفات وفهد بن عبد العزيز؟ 
 وجهود طواغيت الزيرة ف الرب الصليبية على أفغانستان وعلى العراق ل تف على ذي عيني ، فقد انطلقت
 الطائرات من قاعدة سلطان لتقصف قندهار ، كما انطلقت من تبوك وعرعر لتقصف العراق وتدم البيوت على
 أهلها ، وحوصرت العراق عشر سني مات فيها مليون طفل عراقي وكانت الكومة السعودية أحد أركان ذلك

الصار الصليب.
 وبعد أن زار العميل العراقي (إياد عّلوي) أرض الزيرة أعلن مهلة شهر للمجاهدين ف العراق حّتى ُيسّلموا
 أنفسهم مقتدًيا ف ذلك بإخوانه ف العمالة من طواغيت الزيرة ، وهذا شيء ما ُأعلن من دعمهم للحكومة
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 العراقية العميلة إضافة إل دفعهم بعض السوبي على أهل العلم للفتوى بتحري الهاد ف العراق والتحذير من
النفي إليه.

 وقبل أشهر معدودة استقبل طواغيت الزيرة العميل الشيشان للحكومة الروسية أحد قاديروف وبثوا معه سبل
 القضاء على الرهاب ف الشيشان ، ودعموه بالموال الطائلة حت سارع بإعلن مكافآت جزيلة لن يقضي

 على القائد شامل باسييف حفظه ال ، ول يستبعد أن تلك الكافأة من الليي الت سرقتها الكومة من أموال
الهاد الشيشان.

 وهاهم اليوم ُيعلنون دعوتم لدول العال كلها لعقد مؤتر دول لكافحة الرهاب فلم يكفهم حربم للجهاد
 والاهدين ، بل حرصوا أن يكون لم سهم ف كل جبهة تارب الهاد والاهدين ، وأن ُيشاركوا بالرأي ف

البهة الت يعجزون عن الشاركة بالال فيها.
 ومن آخر جهودهم ف حرب الهاد والاهدين التراجعات الت أجبوا ثلثة من شباب الهاد على الدلء با
 على شاشات التلفاز ، وأكرهوهم على قول ما يعلمون هم قبل غيهم أنه من الكذب والبهتان ، وهذه طريقة
 قدية أخذها فرعون الزيرة عن فرعون مصر وطاغوت اليمن ، وكيف يفعلون وما لم حيلة إّل ذلك بعد أن

ظهرت حقيقتهم وسقطت مصداقيتهم ، فقالوا ما يريدون على لسان غيهم.
 هذه الهود من الكومة العميلة وأخواتا وأكثر منها ما ل ُيعَلن ول ُتظهره الّيام بعد ، تعلنا نتذكر قول ال

 تعال: ﴿إن الذين كفروا ُينفقون أموالم ليصدوا عن سبيل ال فسينفقونا ث تكون عليهم حسرة ث ُيغلبون
 والذين كفروا إل جهنم ُيحشرون﴾ وقوله سبحانه: ﴿ويكرون ويكر ال وال خي الاكرين﴾ وقوله ﴿إّنهم

 يكيدون كيًدا وأكيُد كيًدا فمّهل الكافرين أمهلهم رويًدا﴾ وقوله: ﴿ُيريدون ليطفئوا نور ال بأفواههم وال متّم
نوره ولو كره الكافرون﴾.

 ونقول لطواغيت الزيرة: ﴿قل هل تربصون بنا إل إحدى اُلسنيي ونن نتربص بكم أن يصيبكم ال بعذاب
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إّنا معكم متربصون﴾.
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 لموعة من الاهدين ف حّي الشفاالطاغوت كميًنا  نصب جند
 حيث بادرت الدوريات بالتطويق فيما قام القناصة بدينة الرياض ،
 أسطح البان الاورة بإطلق النار على الاهدين النتشرون على

 عنصر الفاجأة ، إل أن الاهدين بمد ال استطاعوا ماولي استغلل
 وينسحبوا من الصار بسلٍم ، وُأصيب أحد الخوة أن يكسروا الطوق

الاهدين إصابًة طفيفة ، نسأل ال أن يعجل له الشفاء وأن يعل ما أصابه رفعًة ف درجاته وتكفًيا لذنوبه. 
 وف تناقض يكشف ما وصلت إليه الكومة العميلة من كذٍب وغباء ف الوقت نفسه اّدعت وزارة الداخلية أن الواجهة

 كانت بعد أن طلبت الدوريات من إحدى السيارات التوقف ، وأن الاهدين هم من بدأ بإطلق النار ، كما ذَكَرْت
 أّنهم كانوا ف سيارتم وانسحبوا من الوقع ، ف حي نشرت الصحف الرسية على ألسنة شهود العيان ما يتناقض مع

 هذا تاًما ، فذكرت صحيفة الزيرة عن أحدهم قوله: "أنا كنت موجودا لظة انطلق أول رصاصة ف الشارع
  الت با مركز تعليم اللغة النليزية وقد وضعوا صناديق طماطمفوق خزان ماء فوق العمارةشاهدت الرهابيي وهم 

 أمامهم مثل الدروع وأدخلوا الرشاشات من الفتحات وأصبحوا يطلقون النار بكثافة على الناس والارة بالشارع ، أما
 زملؤهم فقد شاهدتم يطلقون النار وهم داخل سيارة "فان" رصاصي وسيارة كورل بيضاء وعندما شاهدت كثافة
 الرصاص هربت بسرعة ودخلت الارة من الوف "، وهذا هو ما نقله أيًضا موقع الوفاق وثيق الصلة بهاز الباحث

العامة .
 فكيف يستطيع الاهدون بذه السرعة أن يعتلوا مبًن قريًبا ويتمركزوا بوار خزان الاء؟ والواقع أن شاهد العيان إّنما
 شاهد القّناصة الذين اعتادوا اعتلء أسطح النازل ، ونشرت الصحف الرسية لم صوًرا ف مداهات سابقة وهؤلء
 القناصة ومن يسمون بـ" رجال المن " النتشرون ف النطقة مسبًقا لتنفيذ الكمي هم الذين كانوا " يطلقون النار

 بكثافة على الناس والارة بالشارع " كما ذكر شاهد العيان ، فيما وردت أنباء عن إصابة عدد من الوجودين وسط
 الكثافة النارية ف الوقع الذي اختارته الكومة ليكون مسرًحا للمعركة وهو موقع مكتّظ بالنساء والطفال والارة

 إضافة إل كونه ف حي الشفا أحد أضلع الثلث الهادي ف الرياض والذي ترص الكومة باستمرار على ترويع
سكانه وتأديبهم خوًفا من خروج الزيد من الاهدين والتعاطفي معهم.

 ويعمل جند الطواغيت جاهدين منذ بدأ الهاد ف جزيرة العرب على إطفاء نور ال وماربة جنده بعد غسيل الدمغة
 الطويل الذي يتعرض له النخرطون ف صفوف العسكرية العاصرة ، حت يصلوا إل مرحلة بيع نفوسهم ف سبيل تثبيت

  اّلِذيَن آَمُنوْا ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل الّلِه َواّلِذيَن َكَفُروْا ُيَقاِتُلوَن ِفي عرش الكومة السعودية العميلة ، وصدق ال عز وجل: 
. َسِبيِل الّطاُغوِت َفَقاِتُلوْا َأْوِلَياء الّشْيَطاِن ِإّن َكْيَد الّشْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا  

 قامت السلطات السلولية مددا باعتقال الشيخ عبد الكري الميد معيدة بذلك تصرفاتا المقاء واستعراض قوتا أمام•
 العّزل من الناس ف ظل عجزها بفضل ال وحده عن القضاء على الهاد والاهدين داخل الزيرة , ويعّد الشيخ عبد
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 الكري الميد - زاده ال ثباتا - أحد العلماء الزهاد الذين صمدوا ف وجه الظلم وثبتوا أمام أساليب الترغيب
 والترهيب الت اتذها الطواغيت وجنودهم تاهه , الدير بالذكر أن هذا العتقال هو الثالث خلل فترٍة وجيزٍة حيث

ل يض على آخر اعتقال سوى شهرين فاللهم انتقم لوليائك الؤمني .
 أعلنت الكومة الباكستانية تكنها من قتل الاهد أمد فاروقي -تقبله ال ف الشهداء- وهو أحد الاهدين أصحاب•

 السابقة وسجله حافل بالبطولت، وقد ُقتل فاروقي ف مداهٍة لسكنه بعد قرابة السنتي من ملحقته ومطاردته ف
 باكستان، وبعد أشهر من إعلن اسه وصورته ف قائمة ضّمت سبعًة من الاهدين الطلوبي لدى الكومة الباكستانية

العميلة.
 وتشّن كل من باكستان والسعودية حرًبا يبذلن فيها جيع المكانات ، ف ماولة أمريكية للقضاء على القواعد

 الهادية ف البلدين الذين قّدم شعباها الكثي للجهاد ف سبيل ال ونصرة الاهدين ، وقد وقعت عدة مواجهات دامية
 ف البلدين بي الاهدين من جهة والكومتي العميلتي من جهة أخرى أسفرت عن استشهاد عدد من الاهدين وأسر

عدد آخر، إضافًة إل هلك عدد من جنود الطاغوت ف سبيل الصليب.
 أظهرت الملة الوطنية للتعداد السكان الت قامت با الكومة السعودية إل أي مدًى وصل هؤلء الطواغيت من•

الستخفاف بالناس، والتدخل السافر ف شؤونم الشخصية ،كل ذلك من أجل البحث عن الاهدين والتضييق عليهم .
 استمارة التعداد الت تاوزت كل حدود الياء اشتملت على العديد من السئلة الت صارت مثارا للسخرية والتندر

 لدى الكثي من الناس ، ولعل السؤال عن عدد دورات الياه ف النزل ، وعن وجود "البلي ستيشن" و"السيجا" كان
 أكثرها وقاحًة وسخافة ولعل ذلك كان من أهم أسباب فشل هذه الملة بمد ال ؛ حيث قوبل موظفوها بالطرد ،

 .  َوَرّد الّلُه اّلِذيَن َكَفُروا ِبَغْيِظِهْم َلْم َيَناُلوا َخْيًرا  ول يقبل الناس هذه العبودية لل سلول ، 
 عرض التلفاز السلول تسجيًل لا أساه " تراجعات من بعض النتمي للفئة الضالة " خرج فيه ثلثٌة من شباب الهاد•

 الأسورين - فك ال أسرهم - حيث تدثوا بشيء من التفصيل عن طريقة العمل الهادي على أرض الزيرة مقدمي
 ممل تصّور الكومة أو ما أرادت إيصاله إل الناس ، مع تضمي حديثهم الكثي من الكاذيب الت ُأجبوا وأكرهوا

 على قولا ، كما ُأجب وأكره من قبلهم ، تت وطأة صنوف اليذاء والتعذيب الت تارس ف "الرويس" و"عليشة"
 و"الائر" وغيها من سجون طواغيت الزيرة النتشرة ف طول البلد وعرضها والت ل يسلم من أذاها حت النساء

والصبيان .
 الدير بالذكر أن قيام الكومة السلولية بذه الطوة والستمرار فيها يأت ف سياق تنفيذها لخطط الرب على

 السلم الذي قدمته لا الكومة الصرية مشفوعا بتجاربا السابقة مع من وصفوا آنذاك بـ "الصوليي والتشددين"
 وقد ألقت الكومة آخر أوراقها باستخدام أناٍس لم مصداقية كي يقدموا ما تريد قوله بعد مسلسل من احتراق وسائل

 الدجل الت تستعملها، فبعد (مصدر بن مسئول) الذي صار مل السخرية والتندر لأت إل إعلن اسم أحد ضباطها
 واستعماله ف التصريات، وما لبث بتصرياته الرقاء أن يفضح أكاذيب الداخلية حي أعلن عن مقتل مطلوبي أمنّيا
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 بعد أن بادروا بإطلق النار؛ ث اتضح الب فإذا هم مموعة من عساكرهم ُقتلوا بعشوائية ول مبالة، ما اضطر الكومة
 إل هذه الوسيلة الخية حيث جاءت بشباب الهاد ُمكرهي ليكونوا شاهًدا على أطروحات وزارة الفك استغلًل

لثقة أصحاب الفطر السليمة بالاهدين.
  بسحب جنودها من العراق ، منضمًة بذلك إل الدول الت سبقتها8 / 11قامت الكومة النيوزلندية السبت الاضي •

 إل هذا القرار منذ بدء العمليات الهادية هناك ، حيُث صلى الاهدون أعداء ال ف العراق نار الرب الت ل يكونوا
 يتوقعون الوقوع فيها، وقد قدموا لُيقاتلوا حزب البعث الكافر ول يعلموا أّنهم سُيقاتلون جند ال النصورين من

الاهدين الذين يرفعون راية التوحيد والهاد والسنة ف العراق.
 ارتفعت أسعار النفط مددا متجاوزًة سقف المسي دولرا للبميل الواحد ، ول زالت مرشحًة للزيادة كما يرى•

 خباء الطاقة خلل اليام والسابيع القادمة بسبب العمليات الهادية ف منطقة ما يسمى بالشرق الوسط ، إضافًة إل
 زيادة الطلب العالي والعاصي الت مازالت تعصف بالشواطئ والدن الساحلية المريكية ، وهذا ما دفع أمريكا إل

 إرسال وفٍد ثلثي من خبائها إل الملكة - أكب منتج ومصدر للنفط ف العال - لبحث مسألة زيادة النتاج وخفض
 السعار والت قامت بدورها بطمأنة الوفد المريكي والتأكيد على أن الكومة السعودية تعمل على ضمان استقرار

 سوق النفط من خلل المدادت ، وقد ُعهد عن الكومة السعودية العميلة القيام بذا الدور بكفاءة منذ اكتشف النفط
 فيها، إل أن الحتياطي النفطي والقدرة النتاجية التبقية لديهم ل تعد تسمح لم بالكثي من العمالة ما يعل قدرة

السعودية على السيطرة على أسعار النفط من خلل زيادة النتاج مل شّك. 
 تلقى أقارب أب أنس الشامي رحه ال السئول الشرعي لماعة التوحيد والهاد العزاء ف فقده والتهنئة بنيله•

 الشهادة وذلك ف قصف صاروخّي استهدفه ومموعًة من الاهدين، وأبو أنس - رحه ال وتقبله ف الشهداء - ُيعطي
 درًسا لهل العلم القاعدين الذين رضوا بالقعود أول مرٍة وكّل مرة، وُيبّين لم كيف يكون الصدق مع ال، وتصديق
 القوال بالفعال ، ويعطي مثاًل حّيا للعال الرّبان والدور الذي ُكتب على العلماء أن يقوموا به ول يقم به إل القليل،

 هذا على ما نسب أبا أنٍس وال حسيبه ول نزّكي على ال أحًدا ، ونن نرسل التعزية والتهنئة نيابة عن كل الاهدين
 ف جزيرة العرب للمة السلمية عامة ، وللمجاهدين ف العراق خاصة ، ولقارب الشهيد نسأل ال أن يعلي درجته

ف النات .
 استمرارا للدعم التواصل الذي تقدمه " الكومة السعودية "  لكل حكومٍة ُتنّصبها أمريكا على بلد السلمي•

  " حامد كرزاي " رأس8 / 9التلة  استقبل الطاغوت فهد وول عهده عبد ال ف قصريهما يوم الميس قبل الاضي 
 الكومة العميلة ف كابل ، حيث ت التباحث معه حول سبل التعاون بي الكومتي العميلتي ف جيع الالت -وعلى

 رأسها مكافحة الرهاب – ، الطريف ف المر أن العلم السلول ذكر أن الرئيس الفغان الذي ل يستطع فرض
 سيطرته على  " كابل " فضًل عن باقي أفغانستان ، والذي تعرض لثلث ماولت اغتيال منذ توليه السلطة استطرد

أثناء اللقاء ف مناقشة الوضع ف فلسطي والعراق وتطوراته .
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مجلة صوت الجهاد – العدد السادس والعشرون – 58

 الدير بالذكر  أن " كرزاي " و " علوي " وأمثالما من الدمى العينة مؤخرا اعتادوا على زيارة طواغيت الزيرة
 كلما نضبت خزائنهم ، ليعودوا وجيوبم ملى بالموال الت سرقت من مقدرات المة والنصائح الت اكتسبوها من

خبتم الطويلة منذ تأسيس الدولة ف حرب السلم والسلمي.
 ل زالت ردود الفعال تتوال بشأن السي البيطان " كينيث بيجلي " لدى الاهدين ف جاعة التوحيد والهاد نصرهم•

 ال ، بعدما ظهر ف تسجيٍل مرئي للمرة الثانية وهو يتوسل للحكومة البيطانية أن تفعل ما تستطيع لطلق سراحه
 ويأت هذا بعد أن نّفذت جاعة التوحيد والهاد تديدها بقتل أمريكيي ول زالت تدد بقتل البيطان مقابل إطلق

 سراح السلمات السجينات ف سجون قوات الحتلل المريكي ومن بينها سجن أب غريب سّيء السمعة ، ول تزال
 الدول الصليبية ُتكابر وتتنع عن الستجابة للمطالب الشرعية العادلة الت ُيطالب با الاهدون رغم تأثرها الكبي

 بالضغط الشعب الذي ينتج عن عمليات الطف والطالبة ، ما يكشف قوة الدافع لذه الرب والقد الصليب الذي
تنطلق منه إضافة إل الطمع ف مقدرات المة وثرواتا الت تصل عليها عن طريق العملء اُلَنّصبي على بلد السلمي .

          

  أَلَمْ تَر إِلَى الّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ ِلِخْوَانِِهمُ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ–

–لَنَخْرُجَنّ َمعَكُمْ وََل نُطِيعُ فِيُكمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنّكُمْ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ
  " من فوق منب المم التحدة، أعلنت الملكة العربية السعودية عن مبادرة لكافحة الرهاب الدول الذي وصفته بأنه" من فوق منب المم التحدة، أعلنت الملكة العربية السعودية عن مبادرة لكافحة الرهاب الدول الذي وصفته بأنه

  «شر عالي» و «ظاهرة خطية» ، وف كلمة الملكة أمام المعية العامة للمنظمة الدولية أمس ، كشف نزار بن عبيد«شر عالي» و «ظاهرة خطية» ، وف كلمة الملكة أمام المعية العامة للمنظمة الدولية أمس ، كشف نزار بن عبيد
  مدن مساعد وزير الارجية السعودي ، عن أن الرياض سوف تستضيف مؤترا دولًيا يوم الامس من شهر فبايرمدن مساعد وزير الارجية السعودي ، عن أن الرياض سوف تستضيف مؤترا دولًيا يوم الامس من شهر فباير

  (شباط) القادم لبحث متلف سبل مواجهة الرهاب ، وأنه ت توجيه الدعوات للدول الت تعرضت ول تزال تتعرض(شباط) القادم لبحث متلف سبل مواجهة الرهاب ، وأنه ت توجيه الدعوات للدول الت تعرضت ول تزال تتعرض
  للرهاب بدف الستفادة من تارب الدول ف مكافحته. وأشار إل أن الدعوة شلت أيضا النظمات الدولية العنيةللرهاب بدف الستفادة من تارب الدول ف مكافحته. وأشار إل أن الدعوة شلت أيضا النظمات الدولية العنية

بكافحة هذه الظاهرة " . بكافحة هذه الظاهرة " . 
] هـ  1425 / 8 / 14جريدة الشرق الوسط – الثلثاء [ 
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مجلة صوت الجهاد – العدد السادس والعشرون – 58

النواقض           فهم في الغلط النواقض    إصلح فهم في الغلط   إصلح

 ) )99( ( 
ـــوهية ـــهية والُل ــ ــ الخلط بين الل

الرويلي  :     مشهور بن فرحان الشيخ كتبه

المد ل رب العالي، والصلة والسلم على أشرف الرسلي نبينا ممد وعلى آله وصحابته أجعي، أما بعد: 
 فإّن من أبواب الغلط الت قّل التنّبه إليها ف مسائل التوحيد، ول أجد من نّص عليه مع كثرة من يقع فيه، وثرة هذا

 الغلط إدخال توحيد اللوهية ف توحيد الربوبية، وإخراج العبادة والمتثال وتوحيد الطلب والقصد من أصل معن ل إله
 إل ال، وهذا اللط الاصل ليس خلًطا بي السي فحسب بل هو خلٌط ف السميات والعان كما يأت توضيحه بإذن

ال.
 : مصدر صناعّي من اسم الله، ُيراد به اّتصاف الرب بكونه إًلا ف نفسه، والعن استحقاق الرب جل وعل أنواللية

ُيعبد وُتصرف إليه وجوه الُقربة ، واّتصافه با ُيوجب إفراده بالعبادة من الربوبية وصفات الكمال.
: العبادُة وصرُف أنواعها ل عّز وجّل، وهي بعن اللة.واُللوهّية

 فاللية صفة من صفات ربوبّية ال سبحانه وتعال، واللوهية هي صرف أفعال العباد الت يستحّقها ال جل وعل إليه
وحده، فالول صفة الالق والثانية القصُد إليه بأفعال الخلوقي.

 فاللّيُة صفٌة من صفات ال عّز وجّل أّما اُللوهّية فأفعال العباد، وعلى هذا فتوحيد اللية داخٌل ف توحيد العرفة
 والثبات ل ف توحيد الطلب والقصد، ومن فّسر ل إله إل ال بعن اللية فقد قصرها على العرفة والثباِت ول ُيدخل

فيها توحيد الطلب والقصد ودخل عليه اللل من هنا، وكان مفّسًرا لكلمة التوحيد بالربوبية حقيقة.
 ومعن ل إله إل ال يشمل العرفة والطلب، فمن العرفة معرفة أّن ال منفرٌد باستحقاق العبادِة ومن اعتقد هذا العتقاد
 ل يكن موّحًدا ل توحيًدا حقيقّيا حت يمع إل ذلك عمله به وقصده إليه بأن ُيفرد ال وحده بالعبادة ويتنب عبادة

غيه.
 وقد نشأ الغلط عند أكثر الناس ف هذا الناقض من التعريف الشهور لكلمة التوحيد: ل معبود بّق إل ال، فظّنوا أّن

 معن الله ف كلمة التوحيد متعّلٌق بكلمة: "بّق"، والق أّن معن الله هو ف كلمة "معبود" أّما كلمة "بّق" فهي قيٌد
 لخراج الألوهات من دون ال، وهذا ظاهر إذا تأّملت أّن كلمة الله الت تعن العبود ليس فيها تصيص ذلك بالعبود

 بّق ول دون حّق بل متعّلق بالعابد فمن عبد شيًئا فهو إُلُه، أّما قولم "بّق" ف شرح ل إله إل ال فإّنما هو إظهاٌر
 للجواب القّدر بعد ل النافية للجنس لن التقدير "ل إله (حّق) إل ال" وليس داخًل ف لفظ الله بل هو مقدر ف سياق

الملة.
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مجلة صوت الجهاد – العدد السادس والعشرون – 58

  إّل اّلِذيَْوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم لِبيِه َوَقْوِمِه ِإّنِني َبَراء ّمّما َتْعُبُدوَن ومعن ل إله إل ال مفّسر ف قول ال تعال: ﴿
 ؛ فتبأ إبراهيم من اللة العبودة من دون ال َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعّلُهْم َيْرِجُعوَن﴾ َْفَطَرِني َفِإّنُه َسَيْهِديِن 

 ول يتوّل إل ال وجعل هذا المر كلمًة باقيًة ف عقبه وهي كلمة التوحيد على أصّح القولي، فليست مّرد التكذيب
 باللة أو اعتقاد استحقاق ال للعبادة، بل هي الباءة الفعلية من كل ما ُيعبد من دون ال، فهذه هي الكلمة الت عليها

مدار الدين وهي أصل اليان واليقي.
 وخذ فساد هذا القول والغلط من فساد لوازمه الولية البدهية، فإّنه لو اقُتصر على تفسي ل إله إل ال بعن اللية لزم

 كون إبليس مؤمًنا فإّنه يعتقد ويقّر بأّن ال سبحانه هو وحده الستحّق للعبادة، ويعلم أّن ما يفعله ويدعو إليه ضلٌل
 مبٌي وغوايٌة، ومع ذلك فإّنه كافٌر بال غي موّحٍد ول يقول أحد من أهل السلم إّن إبليس من يشهد أن ل إله إل ال
 فضًل عن كونه من الوحدين، فكذلك كل من أقر باستحقاق ال عز وجل للعبادة ث أعرض أو استكب أو عبد غي ال

معه ولو معتقًدا بطلن ما يفعل.
 وكذا لو أّن رجًل عبد الصناَم وسجد لا من دون ال ودعا الكواكب والنجوم، وكان معتقًدا أّن ال هو مستحق
 العبادة وحده، ولكن باع دينه بعرض من الدنيا وعبد غي ال لرغبٍة أو رهبٍة، فإّنه يبقى موّحًدا على تفسي التوحيد

 باللية دون اُللوهية، وإجاع الوحدين على كفر من هذه حاله، ومثله من كان يقر باستحقاق ال العبادة وحده، ث
يسبه جل وعل فإذا ُسئل قال إن ل أعتقد ما أقول وإّنما أخوض وألعب وأقطع عناء السفر وطول الطريق.

 ولقد بعثنا ف كل أمة رسوًل أن اعبدوا ال واجتنبواولذا يقول النبياء فيما حكاه ال لنا من دعواتم: ﴿
 ما ُقلتوف آخر الائدة: ﴿وقال السيح يا بن إسرائيل اعبدوا ال رب وربكم﴾، وحكى عن عيسى: ﴿الطاغوت﴾، 

 لقد أرسلنا نوًحا إل قومه فقال يا قوم اعبدوا ال ماوعن نوح: ﴿لم إّل ما أمرتن به أن اعبدوا ال رب وربكم﴾، 
 لكم من إله غيه﴾، ﴿وإل عاٍد أخاهم هوًدا قال يا قوم اعبدوا ال ما لكم من إله غيه﴾، ﴿وإل ثود أخاهم

 صاًلا قال يا قوم اعبدوا ال ما لكم من إله غيه﴾، ﴿وإل مدين أخاهم شعيًبا قال يا قوم اعبدوا ال ما لكم من
ومثله عن غيهم من النبياء والرسل، وكانت هذه دعوة خات النبيي ممد صلى ال عليه وسلم.إله غيه﴾، 

 فتأّمل دعوة هؤلء النبياء إل ل إله إل ال، وكيف أّنهم فّسروا معن كلمة الله بفعل المر الذي يقتضي المتثال
والعمل، فليس المر مرد استحقاق ال أن ُيعبد بل اللوهية حقيقة عبادته كما دعا إليه النبياء والرسل جيًعا.

 ويتفّرع على هذا أّن الول ف تفسي ل إله إل ال، أّل ُيقال: نفي لعبادة غي ال، وإثبات لعبادة ال وحده، وإن كانت
 الصيغة النفي إّل أّن ما تضّمنه اسم الله من الفعل يرّجح أن يعّبر بالنهي فُيقال: لل إله إل ال ركنان: المر بعبادة ال
 وحده، والنهي عن عبادة غيه، فإّن الصيغة وإن ل تكن صيغة ني فقد تضّمنت ذلك والنهي أوف بعن ل إله إل ال

من النهي.
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مجلة صوت الجهاد – العدد السادس والعشرون – 58

 وهذا الذي قّدمنا من لزوم تفسي ل إله إل ال بعبادة ال وترك عبادة غيه ل مرد استحقاقه وحده -سبحانه- العبادة
 هو معتقد أهل السنة ف باب اليان، حيُث يعتقدون اليان قوًل وعمًل واعتقاًدا، أما تفسيها باستحقاق العبادة فهو

اعتقاد فحسب.
 وكما أّنا نقول إّن النب صلى ال عليه وسلم لا كان يدعو قومه إل أن يقولوا ل إله إل ال كلمًة تدين لم با العرب
 وتؤدي العجم إليهم الزية، ل يكن ُيريد التلفظ با فحسب ول يفهموا هم منه ذلك، وإّل لفعلوا ما أمرهم بم كما

 أنم رضوا منه أن يعبد إلهم سنة ويعبدوا إله سنة، فكذلك نعلم بالضرورة أّنه ل يكن يريد اعتقاد أّن ال هو الستحّق
للعبادة فحسب، بل ُيريد منهم التلفظ والعمل با واعتقاد معناها، وكّل ذلك داخٌل ف معن كلمة ل إله إل ال.

 والغلط ف هذا الناقض سببه التمّسك باللفظ والغفلة عن العن، فمت جّرد النظر إل كلمة ل إله إل ال عن الدّلة الت
 فّسرتا وفّصلتها من كتاب ال وسنة نبيه صلى ال عليه وسلم، واقتصر النظر على حّد وتعريٍف لا ل ُيؤمن هذا الغلط

 وأمثاله، فينبغي لصاحب العلم والداعية أّل يغفل عند شرح كلمة ل إله إل ال عن بيانا بكلم ال عز وجل، وتفسيها
 بالقرآن والسّنة فإّنه ل بيان كبيانما ول برهان كبهانما، وال أعلم وصلى ال وسلم على عبده ورسوله ممد وعلى

آله وصحابته أجعي.

 رضي ال عنهم لا جاءوا ف يوم العقبة يبايعون رسول ال صلى وهؤلء النصار" 
 على السلم ، فجاء معه العباس -وهو على دين قومه ل يسلم ال عليه وسلم
 ( يامعشر الزرج إنكم قد دعوت ممدا فإن كنتم أهل قوة وجلد َبعد- فقال :

 واستقلل بعاداة العرب قاطبة ، فإنا سترميكم عن قوٍس واحدة وبصية بالرب
 فأرون رأيكم وأنتم وأمركم , ول تفّرقوا إل عن إجاع فإن أحسن الديث أصدقه , صفوا ل الرب؟ كيف تقاتلون

 عدوكم؟ ) فهذا العباس - وهو على دين قومه كافرا - ولكن يتاط لبن أخيه ممد صلى ال عليه وسلم ويفقه أن معن
 "ل إله إل ال"؛ أن الناس والعال سيعادي أهلها , فعند ذلك تكلم عبد ال بن عمرو رضي ال عنه فقال: ( نن وال أهل

 الرب, وغذينا با وورثناها كابرا عن كابر نرمي بالنبل حت تفن , ونطاعن بالرماح حت تكسر , ث نشي بالسيوف
 نضارب با حت يوت العجل منا أو من عدونا ، فقال العباس: هل فيكم دروع ؟ قالوا: نعم ها هي ، عند ذلك تقدم
 الباء بن معرور رضي ال عنه ، وقال: قد سعنا ما قلت وإنا وال لو كان ف أنفسنا غي ما ننطق به لقلناه , ولكنا نريد

 الوفاء والصدق , وبذل مهج أنفسنا دون رسول ال صلى ال عليه وسلم ) ، فهذا هو فهم السلف رضي ال عنهم
 .لللتزام بالدين وبذل مهج النفس ل سبحانه وتعال وف الدفاع عن دينه وعن رسول ال صلى ال عليه وسلم

" الشيخ أسامة بن لدن "
        [ توجيهات منهجية ]
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الحربي      ا عبيد بن الرحمن الحربي     عبد ا عبيد بن الرحمن عبد
بقلم : ذياب بن عبد الرحمن العتيبي

 " من خي معاش الناس لم ، رجل آخذ بعنان فرسه ف سبيل ال ، كلما سع هيعة طار إليها ، يبتغي
الوت – أو القتل – مظانه "

 عبد الرحن بن عبيد ال اللف الرب اسم يعرفه الصليبيون جيدا فكم أقلقهم وأقض مضاجعهم ، اسم يعرفه 
الطواغيت العملء فكم أتعبهم بعبقريته وذكائه الوقاد حت خرج كبيهم فرحا مستبشرا بقتله .

ل درك يا ُمذَل طغاتم     تال إنك أشجُع الشجعان

 ولد عبد الرحن ف القصيم ف بيت ُعرف أهلُه بالستقامة واتباع السنة لوالدين صالي ، فكانت الثمرة أبناء صالي
منهم عبد الرحن وكان هو الرابع من إخوته .

 أعرفه منذ أن كان صغيا ترى ف عينيه الذكاء الاد وترى فيه المة العالية إذا جلست معه وحادثته انبهرت لسرعة
 بديهته وحدة فطنته وسعة اطلعه على متلف العلوم الشرعية والعسكرية فل تتعجب بعد ذلك إذا لقبه الاهدون

بالهندس الصغي .
 شاب نشأ على طاعة ال ل تفسده مدارس الطاغوت حيث ل يدخلها ف حياتة براءًة منها ومن مناهجها الفاسدة ، قرأ

 وطلب العلم ، حفظ القرآن وحفظ عددا ل بأس به من القرآن والديث بدايًة على والده ث على بعض الشايخ
  ، كان رحه ال عذب الصوت ف قراءته القرآن تس ف صوته الشوع وعندما تستمع إليه أحاديث رسول ال 

 تتمن أن يستمر ف القراءة لعذوبة صوته ورقته ،كان هادئ الطباع إذا تكلم ل تكاد تسمعه من شدة حيائه ، ولكنه
أمام الصليبيي وأعداء ال من الطواغيت وجنودهم تسمع دوي تكبيه فوق أصوات الرصاص ..

فـ ل درك من هام فارس        رعد على العداء ماٍض يقصُف

 عندما سع النادي ينادي يا خيل ال اركب كان من أوائل من لب نداء الهاد ف جزيرة العرب ، تعرف على أسد من
 أسود ال ف هذا الزمان ، وبطل من أبطال الزيرة ، على الشيخ الاهد الشهيد "أب ناصر أحد الدخيل" رحه ال

 تعال ، قال ل عبد الرحن ذات يوم : ( منذ وقعت عيناي على أب ناصر تعلق قلب بذا الرجل وأحسست أنه صادق
 فيما يقول ) ، لزم أبا ناصر ملزمة الظل وتعلم منه فنون القتال وأخذ عنه صناعة التفجرات حت أصبح من أقرب

 الناس إليه وكان رفيقه ف أسفاره ومن خواصه ، كانت أول مواجهة له مع الطواغيت ف أحداث الالدية بكة الكرمة
 فثبت ثبات البطال واستبسل ف القتال وعندما أصيب شيخه أبو ناصر ف كلتا يديه استطاع عبد الرحن أن ينحاز بأب
 ناصر وباقي الاهدين إل البال حيث كانت مهمته التغطية بإطلق النار بكثافة تاه العدو واستطاع أن يندل ضابطا
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 من ضباط الطاغوت وجندًيا آخر من جنوده ، استشهد أبو ناصر ف أحداث مزرعة غضي بالقصيم حيث ل يكن عبد
 الرحن موجودا ساعتها ف الزرعة فتنقل عبد الرحن من مكان إل آخر حت يسر ال له اللتحاق بسرايا الاهدين ف

 جزيرة العرب فكان نعم الاهد الصائم القائم ،كنت أقوم ف جوف الليل للحراسة فأجده ف إحدى الغرف قائما
يصلي رافعا يديه يدعوا ال أن يكرمه بالشهادة وقد وضع سلحه بي يديه ل يفارقه رحه ال .

 شارك ف مواجهة الليدا ورياض الباء بالقصيم مع خالد القرشي وصال العتيب رحهم ال حيث أكرم ال هؤلء
 الاهدين الثلثة واستطاعوا أن يشتبكوا ويرجوا من بي آلف مؤلفة من جنود الطاغوت الدججي بالسلح

والدرعات وطائرات اليلوكوبتر ، فكسروا الصار وكان دليلهم عبد الرحن غفر ال له ورحه وإخواَنه الاهدين .
 ث شارك ف مواجهات السويدي ف رمضان الاضي حيث كان مع مموعة التغطية لخوانه الاهدين ، ث شارك ف

مواجهة الفيحاء حيث أبلى بلء حسنا فلله دره ما أصبه وأشجعه ف ميادين القتال .
  لقد كان نعم الخ لخوانه الاهدين يمل هم السلم وهم الدعوة إل ال على عقيدة صحيحة ، وكان دائما يلهج

 بالدعاء أن يرزقه ال الشهادة ف سبيله مقبًل غي مدبر فكان الوعد مع الشهادة ف مكة حيث آن لذا الفارس أن
 يستريح فقد قال وفعل رحه ال ، حاصره جند الطاغوت ول يكن يعلم بم حيث أتوه من اللف ول يكن معه وقتها
 سوى مسدس وقنبلة فألقى القنبلة عليهم فأصابت ثلثة منهم إصابات بالغة وأخرج مسدسه وقاتل قتال البطال ولكن

 جند الطاغوت تكاثروا عليه وأحاطوا به فسقط بطل من أبطال الزيرة وسال الدم الطاهر من ذلك السد الصغي
 ففرح بقتله النصارى وطواغيت العرب والعجم فرحك ال يا عبد الرحن فكم كنت تتمن الشهادة واللحاق بإخوانك

 الذين سبقوك ف طريق الهاد والشهادة وهنيئا لك ما قدمت من نصرة لدين ال فقد تكلمت يوم سكت الناس
ونصرت يوم خذل الناس وأنفقت يوم بل الناس وقاتلت يوم جب الناس .

أرواحهم  ف عل النات سارحة       تأوي القناديل تت العرش تزدهُر

أسأل ال أن يمعن بك ف مستقر رحته وأسأله سبحانه أن يعلي كلمته وينصر دينه والمد ل .

القتال   في القتال  المحرمات في المحرمات
الرشيد  :      ناصر بن ا عبد الشيخ بقلم
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  المد ل رب العالي، والصلة والسلم على أشرف الرسلي، نبينا ممد وعلى آله وصحابته أجعي، أما
بعد:

 فإّن ال عز وجل خالق الليقِة ومالَك اللِك خلق عباَده متلفي، ول يعل السلمي منهم كالرمي، ول الفّجار
 كالتّقي، وفّرق بي أعدائه وأوليائه، ّث أمر عباده الؤمني بهاد الكافرين وقتالم حت ل تكون فتنٌة ويكون الدين
 ل أو يعطوا الزيَة صاغرين، وجعل للجهاد كسائر العبادات الت أمَر با علوًما وأعماًل ومعال وحدوًدا، وجعل

 العلم دليًل للعمل والهاد وحادًيا إليه، وجعل العمل تصديًقا للعلم وترسيًخا له، فمت كان الهاد بل علٍم أو
الديث عنه والدعوة إليه بل عمٍل وامتثاٍل، ُنزعت بركته وضاعت ثرُته والقاصد الشرعية النوطة به.

 ومن هنا كانت الاجة إل كتابة الضوابط والدود اّلت ضبطت با الشريعة مسائل الهاد والقتال ف سبيل ال،
 وقد اعتن كثٌي من أهل العلم العاصرين بعموم أحكام الهاد، أو بالتحريض على الهاد وبيان وجوبه ومواطن

ذلك، أّما الضوابط والّرمات ف القتال فلم أجد فيها من التفصيل ما يفي بالاجة القائمة إليه.
 واستغّل أهل النفاق هذا الانب وكثرة الهل به والغفلة عن ترير مسائله ودقيق مباحثه، فأوردوا من الّشبهات
 الت تستند إل ما جاء ف القتال من الّرمات ما ُيفضي إل سّد باب الهاد بالكّلّية وانقطاع القتال ف سبيل ال
 والدفاع عن حرمات السلمي، وتابعهم ف بعض ما جاؤوا به كثٌي من الّسّماعي لم من السلمي، ومن يثق ف

بعضهم ويظّنه من أئّمة الدين.
 والتفريط ف معرفة ضوابط الهاد وشروطه يفتح باب التخذيل والرجاف والتعويق، كما أّن اُلبالغة ف تلك

 الشروط وتميلها ما ل تتمل يفتح باب التهّور والندفاع ف القتال على غي ُهدى، فكان غالب الناس مع شروط
 الهاد على حالي متضاّدتي: َمن عّطله عن شروطه، ومن عّطله بشروِطه، وإن كانت الكثرة للفئة الثانية لا ألفته
 نفوسهم من الستضعاف وميل النفوِس إل المن وحّب السلمة، ومن آيِة ذلَك أّنك ترى أحدهم ل يري ذكر
 الهاد على لسانه ول يتحّدث ف شيٍء من نوازله، ول يّث عليه بكلمٍة، فإذا ُقتل كافٌر واحٌد انتزع من الكتاب

والسنة إن وجد أو من أقوال الفقهاء بفهمه الفاسد ما ُيحارب به من قتل ذلك الكافر.
 وقد ظهرت مقالت دعاة تعطيل الهاد مع كّل عملية مباركة تسّر الؤمني وتغيظ الكافرين، فمنها شبهات حول
 العهد والمان، ومنها شبهات ف بعض مسائل الهاد كالتترس والبيات، ومنها شبهات ف كفر بعض الطواغيت
 الرتّدين، ومنها شبهات يترعونا وُيوحيها الشياطي إل أوليائهم لُيجادلوا با الاهدين ليست ف كتاٍب ول سّنٍة
 ول كلم أحد من أهل العلم كتحري قتل المني أو الدنيي وتري التفجيات والغتيالت وخطف الطائرات،

 وأقّل ما يرجون من ذلك الرجاف بالاهدين والتخذيل عن الهاد، وكُثر من تأّثر بشبهاتم واستمع إل مقالتم
 من عامة السلمي ومن مّبي الهاد والاهدين، وكُثر السائل عن هذه السائل؛ فلم يكن بّد من تناولا بشيٍء من

البسط والستيعاب.
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 والّرمات ف القتال دماٌء حّرم ال إراقتها، وأمواٌل حكم ال بعصمتها، وأعراٌض جاء الشرع برمِتها، وأزماٌن
وأماكُن حّرم ال الِقتال فيها، وسيكون أول هذه السائل ِذكًرا إن شاء ال مسائُل الّدماء.

 فالصُل ف دماء الكّفار الباحُة، بشرِط بلوِغ الّدعوة، ويسقُط الّشرُط ف حال دفع عدوانم على السلمي، فإذا
بلغِت الدعوة فالكّفار قسمان: الباحُة دماؤهم، والّرمة دماؤهم.

 ّث الذين ترم دماؤهم قسمان: من ترم دماؤهم ابتداًء وهم الّذّريُة ومن ُألق بم، ومن ترم دماؤهم بسبب
عارض؛ والذين ترم دماؤهم بسبٍب عارض قسمان أيًضا: 

 : من ترم دماؤهم عند وجود هذا السبب بغي اختياٍر للمسلمي فيه وهؤلء هم أهل الزية إذا اختاروهاالّول
قبل فتح أرضهم والستجي ليسمع كلَم ال، والرسول من الكّفار إل السلمي.

: من ترم دماؤهم باختيار السلمي: الرجِل الواحد منهم أو وّل أمرهم؛ وهؤلء هم أهل المان وأهل العهد.الثان
 ّث ف جيع هؤلء َمن حرمُة َدمِِه دائمٌة حت يرد ناقٌض لا؛ وهم الذرية وأهل الزية، ومن ُحرمة دمه مؤقتٌة ل يوز

 أن تكون دائمة وهم الستجي ليسمع كلم ال حت يسلم، والرسول إل السلمي حت يرجع، وأهل العهد حت
 تنقضي ُمّدتم أو ُينبذ إليهم على سواء، وأهل المان حّتى ينتهي أمانم ول يوز ف أحٍد من هؤلء الِخِرين أن

ُيعقد له عقٌد دائٌم.
 وقد تقّدم من هذه السائل الديُث عن الصِل ف دماء الكّفار وأّن الصَل ف دمائهم وأموالم وأعراضهم الباحة،
 كما تقّدم الديث عن شرِط بلوِغ الّدعوة والّد الزئ من ذلك الشرط، وعن سقوِطه حال الدفع، وسنتناول ف

مقالٍت متسلسلٍة بإذن ال هذه السائَل مسألًة مسألًة.
هذا وال أعلم، وصلى ال وسلم على عبده ورسوله ممد وعلى آله وصحابته أجعي.

15



مجلة صوت الجهاد – العدد السادس والعشرون – 58

 كل من يقرأ 
 معان النصر الت

 قدمنا ذكرها - ف
 العدد السابق -
 يتبادر إل ذهنه
:سؤال مفاده 

 إذا كان قتل الكافر
 للمسلم ل يعد هزية بل يعد نصرا للمسلم ، فما هي الصفة الت نستطيع أن نطلق على التصف با من السلمي

بأنه هزم ف العركة ؟
 وف القيقة أن الواب على هذا السؤال يطول ، إل أننا سنطرح ف هذه اللقة بعضا من معان الزية ليتضح للقارئ

معن هزية السلم وأنا ليست بقتله ، بل هي بأمر آخر ولو بقي حيا كريا مسودا .
وتأكيدا على أهم معان الزية نقول :

 إن الصراع التمثل بي البشر على هذه البسيطة ، إنا هو صراع مبادئ ترجته الشعوب إل صراع أبدان ، وخاصة بي
 السلمي ومن سواهم من الكافرين ، إضافة على ذلك فقد جاء صراع البدان أمرا من ال لنا ، فبما أن أصل الصراع
 هو صراع مبدأ وصراع عقيدة ، فبالتأكيد فإن التنازل عن هذه البادئ والعتقدات يعد هزية ولو بقيت البدان ، فل

فائدة من وجودها حينما عدم البدأ والعتقد .
معان الزية :

وأول معان الزية : اتباع ملة الكافرين أو أهوائهم :
 َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَل الّنَصاَرى َحّتى َتّتِبَع ِمّلَتُهْم ُقْل ِإّن ُهَدى الّلِه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اّتَبْعَت َأْهَواءُهم 2: قوله تعال 

 .  َبْعَد اّلِذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِه ِمن َوِلّي َوَل َنِصٍي
 .  َوَلِئِن اّتَبْعَت َأْهَواءُهم ّمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم ِإّنَك ِإَذا ّلِمَن الّظاِلِمَي  وقال تعال ف الية الخرى 

 فعندما يرتد السلم على عقبيه ويعلن اتباعه للة اليهود والنصارى أو أية ملة كفرية أخرى من علمانية أو بعثية أو
 شيوعية أو حداثية ، سواء كان هذا التباع كليا أو جزئيا ، فإن هذا يعد أعلى أنواع الزية ، حت لو حقق التبع رضا

اليهود والنصارى وغيهم من ملل الكفر ، وحقق من الثراء والرياسة والقيادة مال يتحقق له بعدم اتباعه للتهم .
 واتباع اللة ليس شرطا أن يكون من خلل إعلن الرتد بلسانه بأنه على ملتهم فهذا يندر وجوده ف التاريخ ، ولو ُقصر

اتباع اللة على العلن باللسان لا استطعنا وصف النافقي بأنم اتبعوا ملة الكافرين .
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 وُيبِطل اشتراط إعلن اتباع ملة الكافرين باللسان ، تعريف أهل السنة لسمى اليان حيث قالوا خلفا لكل البتدعة بأن
 اليان هو قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والوارح ، فاتباع ملة الكفار يكون بالقول

 وحده أو بالعمل وحده أو بالعتقاد وحده ، فل ترابط بينها البتة ، ول يشترط العتقاد ف قول الكفر أو عمل الكفر
إل أهل البدع من مرجئة جهمية وغيهم .

 والاصل فإن اتباع ملة اليهود والنصارى تكون بالقول أو العمل أو العتقاد ، وحينما نستصحب هذا التوصيف فما
أكثر الهزومي من أبناء السلمي ، ل سيما أمام هذه الملة الصليبية الشرسة .

   َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَل الّنَصاَرى ..   على قوله تعال : 565/ 1يقول ابن جرير رحه ال تعال ف تفسيه 
 الية : ( ليست اليهود - يا ممد - ول النصارى براضية عنك أبدا ، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم ، وأقبل على
 طلب رضا ال ف دعائهم إل ما بعثك ال به من الق ؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك لو السبيل إل الجتماع فيه

معك على اللفة والدين القيم ) .
  : ( أخب سبحانه أنه أنعم على بن إسرائيل بنعم الدين1/85وقال شيخ السلم رحه ال تعال ف اقتضاء الصراط 

  على شريعة شرعها له ، وأمره والدنيا ، وأنم اختلفوا بعد ميء العلم بغيا من بعضهم على بعض ، ث جعل ممدا 
باتباعها ، وناه عن اتباع أهواء الذين ل يعلمون ، وقد دخل ف الذين ل يعلمون كل من خالف شريعته .

 وأهواءهم : هو ما يهوونه ؛ وما عليه الشركون من هديهم الظاهر ، الذي هو من موجبات دينهم الباطل ، وتوابع
 ذلك فهم يهوونه ، وموافقتهم فيه اتباع لا يهوونه ، ولذا يفرح الكافرون بوافقة السلمي ف بعض أمورهم ، ويسرون
 به ويودون أن لو بذلوا ماًل عظيما ليحصل ذلك . ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فل ريب أن مالفتهم ف

 ذلك أحسم لادة متابعتهم ف أهوائهم وأعون على حصول مرضاة ال ف تركها ، وأن موافقتهم ف ذلك قد تكون
 ذريعة إل موافقتهم ف غيه، فإن من حام حول المى أوشك أن يواقعه ، وأي المرين كان حصل القصود ف الملة

 وإن كان الول أظهر .. وقد قال : ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ومتابعتهم فيما يتصون به من
  َوَلن دينهم وتوابع دينهم اتباع لهوائهم ، بل يصل اتباع أهوائهم با هو دون ذلك . ومن هذا أيضا قوله تعال 

 َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَل الّنَصاَرى َحّتى َتّتِبَع ِمّلَتُهْم ُقْل ِإّن ُهَدى الّلِه ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن اّتَبْعَت َأْهَواءُهم َبْعَد اّلِذي َجاءَك ِمَن
 .  اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِه ِمن َوِلّي َوَل َنِصٍي 

  وف النهي : ( أهوائهم ) ؛ لن القوم ل يرضون إل باتباع اللة مطلقا ، والزجر )ملتهم ( فانظر كيف قال ف الب
 وقع عن اتباع أهوائهم ف قليل أو كثي ، ومن العلوم أن متابعتهم ف بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لم ف

بعض ما يهوونه أو مظنة لتابعتهم فيما يهوونه كما تقدم ) انتهى كلمه رحه ال تعال .
 ومن هذا يتبي لنا أن الزية كل الزية باتباع ملة الكافرين ، أو اتباع ما يهوونه سواًء بالقول أو الفعل أو العتقاد ،

  َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا وما أكثر النهزمي اليوم ، الذي اتبعوا ما يهواه الكافرون ، وزعموا بأن ال يأمر بذا ، 
  ، ول يعلن اليوم قادة َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإّن الّلَه َل َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما َل َتْعَلُموَن 
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 الصليبيي أمرا يهوونه ويريدونه من السلمي ، إل تافت عدد من أبناء السلمي مبدين أن السلم أتى قبل ألف
 وأربعمائة سنة با ينادي به القراء ، فليس تافتهم هذا إرضاًء ل ، إنا هو اتباع لهوائهم أو اتباع من البعض للتهم

فأي هزية أعظم من هذه الزية .

ثان معان الزية : الداهنة للكافرين :
  ني من ال سبحانه  َفَلا ُتِطِع اْلُمَكّذِبَي   وقوله :   َوّدوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن   َفَلا ُتِطِع اْلُمَكّذِبَي  قال تعال : 

 أن يطيع الكذبي - وهم كفار مكة - با فيه خلف الق . وتعال لرسوله 
  : ( ناه عن مايلة الشركي ، وكانوا يدعونه إل أن يكف عنهم ليكفوا18/230 قال القرطب رحه ال ف تفسيه 

 ) .  َوَلْوَل َأن َثّبْتَناَك َلَقْد ِكدّت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِليًل  عنه ، فبي ال تعال أن مايلتهم كفر ، وقال تعال : 
  ناه سبحانه عن مايلة الشركي - وهم  َفَلا ُتِطِع اْلُمَكّذِبَي   : ( 5/268قال الشوكان رحه ال ف فتح القدير 

 رؤساء كفار مكة - لنم كانوا يدعونه إل دين آبائه فنهاه ال عن طاعتهم ، أو هو تعريض بغيه عن أن يطيع الكفار
أو الراد بالطاعة مرد الداراة بإظهار خلف ما ف الضمي ، فنهاه ال عن ذلك ) .

  : ( تييج وإلاب للتصميم على  َفَلا ُتِطِع اْلُمَكّذِبَي   على قوله تعال 9/13وقال أبو السعود رحه ال ف تفسيه 
 معاصاتم أي : دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم ، وتصلب ف ذلك ، أو نى عن مداهنتهم ومداراتم بإظهار

  فإنه تعليل  َوّدوا َلْو ُتْدِهُن   استجلبا لقلوبم ل عن طاعتهم كما ينبء عنه قوله تعال  خلف ما ف ضميه 
 للنهي أو النتهاء ، وإنا عب عنها بالطاعة للمبالغة ف الزجر والتنفي ، أي : أحبوا لو تلينهم وتسامهم ف بعض المور

 أي : فهم يدهنون حينئذ ، أو فهم الن يدهنون طمعا ف ادهانك .  َفُيْدِهُنوَن  
  لن لم وصانعهم ، وقد والدهان : اللي والصانعة ، فبّين ال سبحانه وتعال هنا أن كفار مكة ودوا لو أن ممدا 

ناه ال سبحانه عن ذلك ) .
  أي : تضعف ف أمرك  َوّدوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن   : ( وقوله : 20/ 6قال أبو الظفر السمعان رحه ال ف تفسيه 

فيضعفون ، أو تلي لم فيلينون . والداهنة : معاشرة ف الظاهر ومالة بغي موافقة الباطن ) .
 قال البد : ( يقال : أدهن ف دينه وداهن ف أمره ، أي : خان فيه وأظهر خلف ما يضمر . وقال قوم : داهنت بعن

واريت، وأدهنت بعن غششت ) .
 وضل أقوام فظنوا أن الداهنة الرمة ، هي نفسها الداراة الائزة ، فولوا باب الزية جاهلي أو متجاهلي أنم ولوه

باسم الداراة الشرعية ، ولتوضيح ذلك نقول :
 إن باب ( الداراة ) شيء ، وباب ( الداهنة ) شيء آخر ، فتجوز الداراة بلف الداهنة ، فالداراة من باب التلطف
 بالقول مع الخالف ، واللي ، والرفق ، ول يكون فيها إقرار باطل ، أو تقرير له ، ونو ذلك ، فإن حصل شيء من

هذا فقد انتقل إل باب ( الداهنة ) .
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 والرسول ف حديث " بئس أخو العشية " ل يتكلم بباطل ، ول يقر شيئا باطًل ، ول يفعل معصية ف عمله - وحاشاه
  - وهو من باب دفع الشر ، أو غيه ، ولكنه بطريقة مشروعة ،ل تالط بعصية ، وقد وردت أحاديث ف مدح 

مداراة الناس لنا قد تكون من باب حسن اللق ف بعض الحيان .
  : ( قال ابن بطال رحه ال : ( الداراة : من أخلق الؤمني ؛ وهي خفض الناح10/528قال ابن حجر ف الفتح 

 للناس ، ولي الكلمة ، وترك الغلظ لم ف القول ، وذلك من أقوى أسباب اللفة . وظن بعضهم أن الداراة هي
 الداهنة فغلط ؛ لن الداراة مندوب إليها ، والداهنة مرمة ، والفرق أن الداهنة : من الدهان وهو الذي يظهر على

 الشيء ويستر باطنه ، وفسرها العلماء بأنا : معاشرة الفاسق ، وإظهار الرضا با هو فيه من غي إنكار عليه ، والداراة :
 هي الرفق بالاهل ف التعليم ، وبالفاسق ف النهي عن فعله ، وترك الغلظ عليه حيث ل يظهر ما هو فيه ، والنكار

عليه بلطف القول والفعل ، ولسيما إذا احتيج إل تألفه ونو ذلك ) ) .
  نقًل عن القرطب وعياض رحم ال الميع : ( والفرق بي الدارة والداهنة : أن10/454وقال ابن حجر ف الفتح 

 الداراة : بذل الدنيا لصلح الدنيا ، أو الدين ، أو ها معا ، وهي مباحة ، وربا استحبت ، والداهنة : ترك الدين
  إنا بذل له - يعن لن قال عنه " بئس أخو العشية " من دنياه حسن عشرته ، والرفق ف لصلح الدنيا ، والنب 

 مكالته ، ومع ذلك فلم يدحه بقول ، فلم يناقض قوله فيه فعله ، فإن قوله فيه قول حق ، وفعله معه حسن عشرة ،
فيزول مع هذا التقرير الشكال بمد ال تعال ) ا.هـ 

 وما سبق يتبي هزية أقوام كثر من النتسبي للسلم اليوم،حينما داهنوا أعداء ال سبحانه وتعال،وخدعوا أنفسهم
 وخدعوا الناس وقالوا إن هذه مداراة شرعية،وما هي إل هزية نكراء،ومداهنة عمياء، قلب الق فيها باطًل والباطل

حقا وُبذل الدين لصلح الدنيا وصلح مصال شخصية وضيعة ، فماذا يبقى من معان النصر بعد هذه الزية النكرة ؟!

ثالث معان الزية : الركون واليل للكافرين وأصحاب الباطل : 
  َوَلْوَل َأن َثّبْتَناَك  َوِإن َكاُدوْا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن اّلِذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِلتْفَتِرَي َعَلْيَنا َغْيَرُه َوِإًذا ّلّتَخُذوَك َخِليًل  قال تعال : 

 .  ِإذا ّلَأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُثّم َل َتِجُد َلَك َعَلْيَنا َنِصًيا  َلَقْد ِكدّت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم َشْيًئا َقِليًل 
وقد اختلف ف سبب نزول هذه اليات :

  يستلم الجر السود ف طوافه فمنعته قريش ، وقالوا : ل ندعك تستلم حت تلم بآلتنا ولو فقيل : كان النب 
بأطراف أصابعك ، فحدث نفسه وقال " ما علي أن أل با بعد أن يدعون أستلم الجر وال يعلم أن لا كاره " .

  ] بعد أن ذكر جلة من القوال ف سبب نزولا : ( إل غي619 / 3قال الشنقيطي رحه ال تعال ف أضواء البيان [ 
 ذلك من القوال ف سبب نزولا ، وعلى كل حال فالعبة بعموم اللفاظ ل بصوص السباب ، ومعن الية الكرية :

 أن الكفار كادوا يفتنونه ، أي : قاربوا ذلك ، ومعن يفتنونك : يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيه ما ل
 نوحه إليك . قال بعض أهل العلم : قاربوا ذلك ف ظنهم ل فيما نفس المر . وقيل : معن ذلك أنه خطر ف قلبه صلى

ال أن يوافقهم ف بعض ما أحبوا ليجرهم إل السلم لشدة حرصه على إسلمهم ) .
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  : لقاربت أن تيل إليهم أدن ميل  َلَقْد ِكدّت َتْرَكُن ِإَلْيِهْم   : ( 3/247وقال الشوكان رحه ال ف فتح القدير 
  لكن أدركته صلى ال عليه وآله وسلم العصمة فمنعته من أن  َشْيًئا َقِليًل  والركون: هو اليل اليسي ؛ ولذا قال : 

 يقرب من أدن مراتب الركون إليهم ، فضل عن نفس الركون ، .. ث توعده سبحانه ف ذلك أشد الوعيد فقال : (ِإذا
  أي : لو قاربت أن تركن إليهم ، أي : مثلي ما يعذب به غيك من يفعل ّلَأَذْقَناَك ِضْعَف اْلَحَياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت 

هذا الفعل ف الدارين ، والعن : عذابا ضعفا ف الياة ، وعذابا ضعفا ف المات ، أي : مضاعفا ) .
  لركن  : ( فأخب تعال أنه لول تثبيته لرسوله 50قال الشيخ حد بن عتيق رحه ال ف سبيل النجاة والفكاك صـ

 إل الشركي شيئا قليًل ، وأنه لو ركن إليهم لذاقه ال عذاب الدنيا والخرة مضاعفا ، ولكّن ال ثبته فلم يركن إليهم
 مع عصمته ، فغيه أول بلحوق الوعيد به ) . بل عاداهم وقطع اليد منهم . ولكن إذا كان الطاب للنب 

  َوَل َتْرَكُنوْا ِإَلى اّلِذيَن َظَلُموْا َفَتَمّسُكُم الّناُر َوَما َلُكم ّمن ُدوِن الّلِه ِمْن َأْوِلَياء ُثّم َل ومثل ذلك قول ال تعال لنبيه : ( 
 . ُتنَصُروَن 

  والركون هو اليل ومنه : الدهان - وسبق الكلم عليه  َوَل َتْرَكُنوْا ِإَلى اّلِذيَن َظَلُموْا َفَتَمّسُكُم الّناُر  قوله تعال : 
  الركون : حقيقة الستناد والعتماد ، والسكون إل الشيء ، والرضا به  َوَل َتْرَكُنوْا  - قال القرطب رحه ال : ( 

 قال قتادة : معناه ل تودوهم ول تطيعوهم ، وقال ابن جريج : ل تيلوا إليهم ، وقال أبو العالية : ل ترضوا أعمالم
وكله متقارب ، وقال ابن زيد : الركون هنا : الدهان ؛ وذلك أل ينكر عليهم كفرهم ) .

   َوَلا ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواّتَبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا  وبـنفس معن الية السابقة جاء قول ال تعال : 
 فمن ركن أو أطاع الكافرين أو الظالي فرغم أنه متوعد بالنار والعذاب ف الخرة ، إل أنه بركونه إليهم وطاعته لم

 يعلنها مدوية أنه هزم شر هزية ، وأن مبدأه الذي تسك به زالت معاله بعد هذا الركون والطاعة ، ولو زعم بقوله بأنه
 ما تزحزح عن مبادئه إل أن ركونه وطاعته للذين ظلموا أو كفروا يكذبه ويعلن أنه هزم ول معن للمبادئ إذا كذبا
 العمل ، فهي ل تعدو أن تكون ادعاءات باطلة وحبا على ورق ، فل يستقيم أبدا تشدق بالبادئ وركون للظالي

والكافرين با يريدون ، فما هذه إل هزية مزية .

 ومن تدبر ما سبق من معان النصر والزية ، يتضح له بلء جهل الذين زعموا هزية المارة السلمية ، فالتدبر لذه
 العان يستيقن بأن المارة السلمية وعلى رأسهم أمي الؤمني الل عمر حفظه ال ، انتصروا على العال كله ، وتفضل

 ال عليهم وحققوا أكثر معان النصر ، وقد رحهم ال وعصمهم من لوق معان الزية بم ، نسأل ال أن يثبت
الاهدين وين عليهم بالنصر ف اليدان إنه ول ذلك والقادر عليه .

 فينبغي على السلم أن يتمسك بعتقده ومبادئه ويعلن دوما أنه العلى وأنه النتصر مهما أصابه من نصب وقرح قال
  ِإن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمّس اْلَقْوَم َقْرٌح ّمْثُلُه َوِتْلَك َوَل َتِهُنوا َوَل َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم ّمْؤِمِنَي  تعال : 

 . الّياُم ُنَداِوُلَها َبْيَن الّناِس َوِلَيْعَلَم الّلُه اّلِذيَن آَمُنوْا َوَيّتِخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه َل ُيِحّب الّظاِلِمَي 
والصلة والسلم على رسول ال وعلى آله وصحبه أجعي .
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 إن الية فيها أمر من ال تعال للمؤمني أن ل ْ  َوَلن َيْجَعَل الّلُه ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَي َسِبيًل " 
 يقبلوا الدنية ف دينهم ، وأن عليهم أن يبذلوا أقصى طاقاتم لنع  حصول الذل ، فإن حصل ظهور للكفرة

 عليهم فهو دال على أنم قصروا ف تطبيق أمر ال ، فهنا ف الية على الصحيح أمر إلي ووعد إلي
 كذلك ؛ أما المر : فهو أن يكونوا مؤمني ، واليان هنا يعن الدافعة والقتال وطلب الظهور والعزة ،

مفهوم أهل السنة لسمى اليان . وهذا راجع إل
 قوله سبحانه وتعال ف هذه الية ( الؤمني ) هي قيامهم والصحيح أن

 وهو واجب الدفع والدافعة ، ومثل هذه الية قوله صلى ال بواجب اليان ,
  إذا تبايعتم بالعينة ، واتبعتم أذناب البقر ، وتركتم الهاد( عليه وسلم :

 حديث حسن )ال عليكم ذل ل يرفعه إل أن تعودوا لدينكم  ف سبيل ال سلط
 هو معن اليان ف الية السابقة وهو الهاد , فإن الذل ل ، فمعن الدين هنا

 يرفع بالصلة ، ول بالزكاة ول بالج ، ول بالذكر ، وكلها دين وتساعد ف رفع الذل ، ولكن الذل ل
 يرفع إل برفع السبب الذي حصل به الذل وهو ترك الهاد ف سبيل ال تعال . قال الرسول صلى ال

 . ) ما ترك قوم الهاد إل ذّلوا (عليه وسلم : 
 وعليك أخي السلم أن تتنبه إل التنكي الوجود ف قوله صلى ال عليه وسلم : ( قوم ) ، لن ترك القتال

  ما غزي قوم ف عقر(من قبل قوم - أي قوم - يؤدي إل الذّلة ، ومثله قوله صلى ال عليه وسلم : 
 .)دارهم إل ذلوا 

 َيا َأّيَها اّلِذيَن ْوعلى هذا فإن الية تطلب من الؤمني أن يكونوا مؤمني أي ماهدين ، كقوله تعال : 
 َيا ْ وكقوله : ْ َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم َفانِفُروْا ُثَباٍت ْ ومثل قوله تعال : ْ آَمُنوْا آِمُنوْا

 وغيها كثيا من اليات العظيمة " .ْ َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا
عمر ممود أبو عمر فك ال أسره

 )5مقالت بي منهجي (    
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؟    المتراجع من
 بقلم : يحيى بن زايد آل زايد

 المد ل رب العالي، والصلة والسلم على أشرف النبياء والرسلي نبينا ممد وعلى آله وصحابته أجعي، 
أما بعد:

 قرأت نًصا مفرًغا للعترافات الت بثتها وسائل العلم السلولية قبل أيام مع بعض إخواننا السرى فك ال أسرهم والت
 طبل لا العلم وزمر وحسب أنه ببثها سيحقق مكسًبا إعلمًيا وهو ل يدري أنه إنا ُيضِحك عليه اللق ويدلل على

 مدى الضعف الذي وصلت إليه هذه الكومة الطاغوتية ويعطي إشارة واضحة جًدا إل أن هذه الـ"أنفاس" العلمية
إنا هي الخية الت تتردد ف صدر هذه الدويلة بإذن ال .

 لقد أعمى ال آل سلول عن أن أسيادهم المريكان ُبّحت أصوات وسائل إعلمهم ونشفت حلوقها وهي تاول با
 أوتيت من "غباء" أن تطفئ نور ال بأفواهها ويأب ال إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون ، هذا على ما أوتوا من خبة
 عريقة ف العلم الشيطان ومعرفة بالوسوسة تطورت عب عشرات السني ومع ذلك فقد كانوا كالنبت ل أرًضا قطع

 أن تأت "با ل يستطعه الوائل" ول ظهًرا أبقى ، فما أشد حاقة هذه الدويلة حي تاول بإعلمها الساذج الهترئ
الذين سبقوها ف الاولة والفشل.

 كنت أغالب الضحك وأنا أقرأ هذه التراجعات الت ياول آل سلول من خللا إقناع الناس بصداقيتهم وشفافيتهم
 وهم هم الذين بلغوا من الكذب والدجل والتلبيس ما ل يبلغه إبليس نفسه .. مع أن الناس ليسوا باجة ول المد إل

من يقنعهم ببطلن تلك الصداقية الزعومة فهو ظاهٌر جلٌي ف تلك التراجعات وأشباهها من جهتي : 
  : كونا ل تبث أبًدا إل مسجلة ويستحيل أن تبث مباشرًة أمام الناس وذلك حت يبك النص السرحي الذيالول

 تريد الكومة إجبار الخوة السرى فك ال أسرهم على إلقائه ، ولئل يظهر على وجوههم أي أثر أو تعبي يفضح
أْشُهَر التعذيب والتنكيل الت تعرضوا لا ف السجون قبل أن يرجوا ف وسائل العلم .

  : كون الخوة الذين ظهروا من السرى ف يد النظام الطاغوت ، وهذا ينسف أي اعتبار لي كلم أو تصرفالثانية
 قد يبدر منهم مدة سجنهم ، وهذا ما يمع عليه عقلء البشر ، ول أظنه يفى على أحد درجة النطاط والرتكاس

الت وصلت إليها السجون ف هذه الدويلة حت تفوقت على كثي من مثيلتا ف أناء العال .
 هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ياول آل سلول من خلل هذه التراجعات أن يثبتوا أنم قد وصلوا إل معلومات

 خطية ومهمة وأنم مسيطرون على الوضع وأنم .. وأنم .. وهم ول المد ل يعدون قدرهم الذي وضعهم ال فيه
كِظللم .  وسيظل التخبط والضلل ملزًما لم بإذن ال ْ ِإْن ُهْم ِإّل َكالْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضّل َسِبيًل  

 لقد ركز آل سلول ف التراجعات على نقاط ياولون من خللا غمص الاهدين وتشويه صورتم وهي ف مملها ل
تعدو أن تكون:
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 ) أموًرا ل يذم با بل ول يدح ولكنهم ل يدوا مطعًنا ول ماًل للتشويه فذكروها وهولوا من شأنا وأضافوا إليها ما1
يتاجه الوقف من أبازير ونكهات وألوان صناعية.

 ) أو أن تكون كذًبا صرًيا اخترعوه .. وهذه هي عادتم الت ورثوها طاغوًتا عن طاغوت ، وكل المرين دليل على2
 إفلسهم فإنم لو كان ف جعبتهم غي هذا السهم لرموا به ولن يدخروا شيًئا وهم يقدرون عليه ، فما دام هذا كّل ما

عندهم فما عندهم شيء ول المد .
 وكمثال على ما جادت به قرائحهم من دجل : قوُلهم إن الاهدين يستخدمون وسائل للضغط على النضمي إل

 صفوفهم لكي ينعوهم من التراجع والنسحاب ، وهم أول من يعلم أن دعواهم هذه من كيسهم وأنا ل تنطلي إل
 على أحق .. ولكن ما حيلتهم وليس لم إل أن يكذبوا كي يدوا على الاهدين مطعًنا ، ونن وال نقدر ظروفهم

الصعبة الت يرون با ، أسأل ال أن يعل لا ناية عاجلة "بنهايتهم" .
 ل فقط تساؤل ساذج أطرحه.. إذا كان الاهدون يستخدمون وسائل للضغط على إخوانم فمن الذي ضغط على

 الاهدين قبل ذلك كي يذهبوا إل ساحات الهاد ، ومن الذي ضغط عليهم كي يبدؤوا الهاد هنا ، ومن الذي ضغط
 على من انضم إليهم بعد ذلك كي ينضّم ، بل من الذي يضغط عليهم كي يتزاحوا على العمليات الستشهادية الت
 ُيقدمون عليها وهم متيّقنون بأنم بعدها سيبذلون أغلى ما يافظ عليه غيهم وهي "الروح" ؟ ولو فرضنا جدًل أن
 الاهدين يقومون بإجبار الستشهاديي على ركوب السيارات الفخخة .. فمن الذي ُيجبهم على قيادة السيارات

حت يدخلوا داخل الهداف ، ومن الذي ُيجبهم على ضغط زر التفجي داخل الدف؟؟
 بالناسبة ُيسعدن أن أنقل بشارًة سارة لل سلول وعساكرهم ولسيادهم من حطب جهّنم أن الاهدين بفضل ال

 يتنافسون منافسًة على العمليات الستشهادية بل إن بعض الذين ل ُيحالفهم الظ ف بعض هذه العمليات بكوا حي
فاتتهم.. طبًعا قام الاهدون بإجبارهم على البكاء!!

 ومن المور الت رّكزوا عليها ف التراجعات أن الاهدين ليس لم مرجعّيات شرعية مؤهلة، وهم بالطبع ل يعنون
 بالهلية ما يفهمه عقلء البشر.. بل يقصدون أنم من أصحاب (كل شيء بريالي)!! الذين يفتون با تبه أمريكا

 وترضاه ويتتبعون رضاها ولو ف جحر نلة.. هذه هي الهلية الت يعنون .. أن يل العاِلُم كيس الاكِم فتاوى ، ليمل
 الاكُم كيسه من قمامة الدنيا ، وهذه الهلية ليست بمد ال ف علماء الاهدين ، فهم صعاليك ليس لم قصور ف

 كذا ول حسابات مشبوهة ف كذا وكذا ، ول يلكون مهارة تفصيل الفتوى بالقص والبرة كما يلكها ذووا الهلية
من الراسخي ف العمالة..

 هناك قضية ركزوا عليها ف التراجعات كذلك ، وهي اتام الاهدين بالتكتيم العلمي ، والجر على العقول.. ول
 يلزمن أن ُأسهب ف القول لدلل على أّن أقّل الاهدين معرفًة يلك من الطلع على واقعه ، ومن القدرة على التعبي

 معاقبةما ل يلكه ألوية نايف وأركان سلطان ، ويسرن ف هذا السياق أن أذكر قرار ملس الوزراء الذي يقضي بـ( 
 كل من يقوم بناهضة سياسات الدولة ، بشكل مباشر أو غي مباشر عب إعداد أي بيان أو مذكرة أو خطاب
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 بشكل جاعي أو التوقيع على ذلك ، أو عب الشاركة ف وسائل العلم أو التصالت الداخلية أو الارجية أو نو
 ) وحسبك بذا القرار دليًل على النفتاح العلمي الذي يارسه آل سلول ما دفعهم إل الشفقة على الاهدينذلك 

من التكتيم العلمي الزعوم.. فهنيًئا لميع أذناب آل سلول بذه النفتاحية ..
 كل هذا من ناحية ما اخترعوه من كذب ، أما ما جعلوه ُسّبًة للمجاهدين وهو أقرب للمدح: فهو أّنهم صغار سّن ،
 وأّنهم مظنة التسّرع والهل والتعّجل.. إل آخر الوال.. فهذه مشكلة ل نلك لا حّل ؛ فمن أين لنا بثل ما رزقت

 حكومة آل سلول من كبار السن -هذا إن كان لم أسنان!- والذين بلغت بم النكة والبة أّن أحدهم ُيحمل على
عربة وُيحقن بالقن الهدئة حت ل تتدفق (خبته) و(حنكته) ف الالس الرسية ، فُيصاب بالعي .. والعي حّق! 

 والخر منهم وهو الذي ُيدير الدولة بلغ به العقل أّل يفهم كلمه أحد إل بعد جهٍد جهيد ، وليست جوهرُة اِلَكم
 " ببعيدٍة حت ننساها وكل يوم يرج لنا بصيبة وطامة من كلماتهالكذب إمامك ، والقب قّدامكالت قال فيها: "

البليغة وحكمه الت اكتسبت شهرة عالية وتفوقت على نوادر جحا وأب دلمة .
 ومن أين لنا بشيخ بروح شاب كوزير دفاعهم الذي أكل عليه الدهر وشرب حت روي ومع ذلك بلغ من ارتفاع لياقته

أنه يسرق خسي سرقة ف َنَفس واحد !! ويمل على ظهره من الناصب ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم .
 طبًعا لن أتعرض لوزير الدولة (الكهل) ، بل (الشيخ) الذي شاب جلد وجهه ف هذا النصب -إذ ل لية له فنقول

شابت ليته- والذي عركته التجارب ف البتدائية ، والتوسطة ، والثانوية ، حت صار أهًل لوزارة دولة أبيه .
 ولن أتعرض للعشرات من ِجَراء آل سلول الذين ُوّلوا مقدرات المة يقضون با أوقات فراغهم بدل التسكع ف

الشوارع فأفسدوا الدين والدنيا ول يتركوا التسكع ف الشوارع أيًضا!.
 ولكن يكفي أن صغار السن من الاهدين لم هم وعقول تزن بلداًنا وقد قامت الدنيا على قدم ول تقعد َفَرًقا من

 صغار السن هؤلء ولم ف علي بن أب طالب وابن عباس وأسامة بن زيد وابن عمر ورافع بن خديج وعبد ال بن الزبي
 وابن عفراء رضي ال عنهم أسوة حسنة إذ ناصروا رسول ال صلى ال عليه وسلم ووقفوا معه موقف الرجال وما

ضرهم صغر سنهم كما ل ينفع أبا جهل وأبا لب وساداِت قريش كب سنهم.
 ختاًما .. أتن أن يدرك آل سلول وقطعانم العلمية أن مستوى إعلمهم إن ارتفع جًدا وبلغ الذروة حام حول هز

 الوسط والرسوم التحركة وإن ظل على مستواه الفعلي ل يرج عن استقبال صاحب الهالة لصحاب الضخامة
 الرؤساء وتوديعهم ، وإجراء تعداد كئيب لن رافقهم وفارقهم ، فليبعوا على أنفسهم وليسلكوا السلك الذي ذللت

لم سبله وهان عليهم بوانم َحَزنه .
 

 َْوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكّن َأْكَثَر الّناِس َل َيْعَلُموَن              
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عن     "                      يقال ما بقي عن     " هل يقال ما بقي   1111هل
؟ "  ؟ " سبتمبر سبتمبر

 ) )22 /  / 22( ( 
  بقلم : أخو من طاع ال

  سبتمب.. ذلك11 سبتمب، وسيبقى الكثي حّتى يّن ال بأخت من أخوات 11 نعم لقد بقي الكثي لُيقال عن 
الدث.. مالئ الدنيا وشاغل الناس.. يكفيك أّنه الشغل الشاغل للعال بأسره خلل السنوات الثلث هذه..

قبل سبتمب بثلثة أعوام.. بعد سبتمب بثلثة أعوام.. ما الفرق بي هذين التاريي؟!
عزة المة كانت حلًما.. تأرًيا.. ذكرى جيلة.. 

استرجاع هذه العّزة كان أضحوكة.. أسطورة.. فكرة مستحيلة..
 كيف كان هذا النقلب العجيب وتغّير كل شيء واته الؤشر إل الهة القابلة وسهل الصعب وصغر الكبي وهان

العظيم.. كل هذا صبيحة ذلك الثلثاء؟!!
هذا الغثاء كيف تّول إل رعٍب ُيسيطر على التمعات والكومات الوروبية والمريكية؟!

  صار السلم الذي ل ُيحسب ف حساب الصدقاء ول العداء.. هو العدو الّول والكب لكب طاغوت ف هذاكيف
العصر (أمريكا) ث لميع الذيال التابعة لا على امتداد العال؟!

 أرواٌح صغية كانت تسُكن أجساًما كثية.. أصبحت أرواًحا عظيمة تمل هًما ل ُمنتهى لكبارها، وّهتها الصغرى
أجّل من الّدهِر!! ما الذي غّيرها؟!

  والسلمون يديرون العركة.. والعدو يكتفي بردود الفعال.. بل يعجز أحياًنا عن متابعة ردود الفعال؟! ومنذمنذ مت
مت والسلمون رمز العمل النّظم.. بل ورمز التنظيم العال اُلتقن التجّدد الذي ل يسبق له مثيل؟! 

 منذ مت والسلمون طرف قوّي .. بل منذ مت ونن طرٌف موجود ف حرب عالية؟! ومت رأينا أّننا نن السلمي
 الطرف القوى ف الصراع وأكثر من ُيثي الرعب وُيرهب العداء ف العال حت صار اسم (الرهاب) علًما على

 الاهدين السلمي دون غيهم بمد ال، ول خي وال فيمن ل ُيرهب عدّوه.. ويشهد له أعداؤه بعدم الرهاب، أو
 يقول له عدوه صادًقا مصّدًقا: ل ناف منك!! ولعّل كثًيا من يتنصل من اسم الرهاب كان يتباكى على هيبة المة

الفقودة وأن ل أحد يرهبها ول ُترهب أحًدا!!
منذ مت ونن نصنع أحداًثا بجم هذا الدث؟! 

حسُبك أّن كل حدٍث ذي خطر تراه اليوم هو انعكاس من انعكاسات الادي عشر من سبتمب!! 
 عجًبا.. كيف كان العال يتحّرك قبل الادي عشر من سبتمب؟! وهل معن هذا أّن العال كان ف ركود تام لعدم وجود

 سبتمب يّركه كما نرى الن؟!11
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 بل كان العال يتحّرك وفق مطط مدروس وخطط مرسومة، ولكّنها تسي وفق إرادة طرف واحد، هو الطرف الصليب
 الكافر.. أّما بعد الادي عشر من سبتمب فقد قّدم العدو ما حّقه التأخي.. واستعجل با ل يبلغ أوانه.. وخلط بيديه

 أوراقه، ف حرٍص منه على الرد على ذلك الدث الذي مّرغ بكرامته التراب.. حت لقد صاح الناس بأمريكا وزجروها
 عما تفعل.. وقال أحد مفكري المريكان عن حاقة من حاقات أمريكا: لقد قّدم بوش لبن لدن هدية عيد اليلد

بدخوله العراق!!
 كان العال يسي ويتحرك ويطط وينّفذ قبل الادي عشر من سبتمب وبعد الادي عشر من سبتمب، ولكن الطرف

 الستكب كان يصنع الدث ويتحدث عن الدث وحده ليس معه أحد باستثناء بعض الصفقي فيما بي الفقرات! أّما
  سبتمب فإّن العال يسي وينّفذ بتهور وارتالية وعشوائية بقيادة أمريكا ف سرعة جنونية للمحافظة على الكيان11بعد 

 الصليب الغرب، وللقضاء على الرهاب قبل أن يتمّكن من ضربات تالية، ودخل بكامل قّواته إل خندق الدفاع بعد أن
 كان يمل راية الجوم ويتفظ بزمام البادرة ف كل حدٍث من أحداث العال.. وف القابل.. فإّن الطرف الخر أثبت
 وجوده بفضل ال عسكرّيا بتلك الضربة وباستمرار الضربات مع اجتماع العال وتالفه أجع ضّده، كما أثبت وجوده
 العلمي والسياسي واكتسب مليي التعاطفي من السلمي الذين ُيفّدون قائد فسطاط اليان ف هذه الرب: أسامة

بن لدن نصره ال.. بآبائهم وُأّمهاتم..
 نح السلمون بقيادة أسامة بن لدن.. ف صناعة حدٍث يكسب إل صفهم قوة عظمى.. لقد انضّم إليهم عنصر من

أقوى عناصر الرب.. 
 ليس القنبلة النووية.. ول السطول الوي التفوق.. ول الدمرات البحرية وحاملت الطائرات.. ول القواعد العسكرية

النتشرة ف أناء العال وف منطقة وسط العال على وجه الصوص كما لدى أمريكا.. 
وليس تالف مئات الدول بيوشها الرارة وأجهزة استخباراتا التطورة وخباتا التراكمة.. كما حصل لمريكا.. 
 ول يكن ذلك النضّم إل فسطاط اليان دوًل عميلًة حت النخاع تبذل ما لديها وما ليس لديها لدمة السيد.. كما

 حصل الصليب على عمالة العديد من الدول السيطرة على أهم مناطق العال با ف ذلك بلد الرمي منذ أتى كرزاي
الرياض وفريق الردة والنطاط الذي يكم بلد السلمي اليوم.. 

 بل لقد انضّم إل صفوف اُلقاتلي لعداء ال.. الذين يستنزفون العدو ويضربونه الضربات الوجعة (عنصر الوقت)
بفضل ال ث بسبب هذه العملية..!! 

 ول تعجب من هذا اُلقاتل العنيد.. الذي يضرب العدو هذه الضربات الوجعة.. فأمريكا منذ الادي عشر من سبتمب
ُتنفق الليارات إثر الليارات ف حفظ أمن منشآتا ومصالها القتصادية ف أناء العال.. 

 ..!! إّنها معركة كاملة مستمرة من معارك هذهليست عملية واحدة كما يظن الكثي سبتمب) 11هذه العملية (
 الرب العالية بي السلم والكفر.. هي حقل ألغام وقعت فيه أمريكا وكلما تراقصت من الل انفجر با الزيد من
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 اللغام وترعت الزيد من اللم.. وإن كانت ضريبة الكرامة الت ل بد منها تستلزم أن يذوق السلمون أل الرب..
ول نكن ننتظر أن ننتصر دون أن نصابر ونصطب.. 

 ويعود الديث إل اُلقاتل النضّم حديًثا.. عنصر الوقت.. هذا العنصر يعل فترة النتظار بالنسبة للمقاتل.. فترة التقاط
أنفاس وجع أوراق وإعداد واستعداد.. أما بالنسبة للُمدافع.. فهي فترة استنزاف فّتاك.. 

 فالعدو حي يتوقع الجمة يتاج إل اعتبار كل يوم هو يوم الجوم.. وبالتال عليه أن ُينفق كل يوم للحماية ما ُينفقه لو
كان يتلقى كل يوٍم هجوًما فعلّيا!! 

 وف القابل.. فإّن اُلهاجم هو الذي ُيحّدد وقت الضربة.. وبالتال فسوف يضرب مرًة واحدًة ولكّنها مركزة على
 الفصل الذي يستهدفه ليجع فيكمن مرة ثانية.. ويرجع العدو للبحث عن الثغرة وسّدها ليس ف الكان الذي ُضرب

 فحسب بل ف كل مكان ماثل لذلك الكان!! فضرب السفارة المريكية ف كينيا وتنزانيا يعن حاية كل سفارة
 أمريكية ف العال.. وضرب كول ف البحر يعن حاية كل الهداف المريكية الت تخر عباب البحار.. وتنويع

الهداف يعن حاية كل ما هو أمريكي على كل مكان يتمل أن ُيوجد فيه إرهاب!!
ما الذي كان يتاجه كل هذا الفتح البي.. ما الذي كان يول بيننا وبينه؟!

 قال رجلن من الذين يافون أنعم ال عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإّنكم غالبون وعلى ال﴿
﴾فتوّكلوا إن ُكنتم مؤمني

 حي أنشأ الشيخ أسامة بن لدن حفظه ال ونصره البهة العالية لقتال اليهود والصليبيي، وانضّم إليه الشيخ أين
الظواهري أّيده ال وسّدده كان هذان الرجلن يتكلمان با ل يتخّيله أحٌد.. 

 ..! تاًماإّن فيها قوًما جّبارين وإّنا لن ندخلها أبًدا ما داموا فيها فإن يرجوا منها فإّنا داخلونكان الناس يقولون.. 
 كما قال بنو إسرائيل.. وصدق رسول ال صلى ال عليه وسلم حي قال: "لتّتبُعّن سنن من كان قبلكم حذو القّذة

بالقّذة حّتى لو دخلوا جحر ضّب لدخلتموه"..
من هم القوم الّبارون..  الذين خافهم بنو إسرائيل فعصوا أمر ربم وكانوا قوًما فاسقي؟ 

 أخرج الطبي من رواية علي بن أب طلحة عن عبد ال بن عبـاس رضي ال عنهما –وهي نسخة جيدة السناد-
قال: لـما نزل با موسى وقومه, بعث منهم اثنـي عشر رجًل, وهم النقبـاء الذين ذكر نعتهم لـيأتوه ببهم.

 , فحملهم حتـى أتـى بم الـمدينة, ونادى فـيفجعلهم فـي كسائهفساروا, فلقـيهم رجل من الـجبـارين, 
 فأعطوهمقومه, فـاجتـمعوا إلـيه, فقالوا: من أنتـم؟ فقالوا: نـحن قوم موسى, بعثنا إلـيكم لنأتـيه ببكم, 

 , فقالوا لم: اذهبوا إلـى موسى وقومه, فقولوا لم: اقُدروا قدر فـاكهتهم فلـما أتوهم,حبة من عنب بوقر الرجل
 قالوا لـموسى: ﴿اْذَهْب أْنَت َوَرّبَك َفقاِتل إّنا َهُهنا قاِعُدوَن قاَل َرُجلِن ِمَن اّلِذيَن َيخاُفوَن أْنَعَم الّلُه َعَلـْيِهما﴾ وكانا
 من أهل الـمدينة أسلـما واتبعا موسى وهارون, فقال لـموسى: ﴿اْدُخـُلوا َعَلـْيِهُم البـاَب فإَذا َدَخـْلُتـُموُه

 الّلِه َفَتَوّكُلوا إْن ُكْنُتـْم ُمْؤِمِنـَي﴾.وعلىَفإّنُكْم غاِلبوَن 
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  هؤلء القوم البارون.. الذين أخذ واحد منهم اثن عشر رجًل وحلهم ف كسائه!! وحبة العنب الواحدة من طعامهم
يملها الرجل فل يستطيع أن يمل غيها!! امتنع بنو إسرائيل من أمر ال عز وجل بقتالم فما كانت عقوبتهم؟!

 رب إّني ل أملك إل نفسي وأخي فافرق بيننا وبي القومدعا عليهم موسى عليه السلم، وّساهم قوًما فاسقي: ﴿
  وعاقبهم جّل جللهفل تأس على القوم الفاسقي﴾،، وّساهم ال فاسقي ونى موسى عن الزن عليهم ﴿الفاسقي﴾

بالتيه أربعي سنًة يسيون جاّدين فيصبحون حيُث أمسوا وُيمسون حيُث أصبحوا كما قال بعض السلف..
 انطلق الرجلن اللذان يافان ال وأنعم ال عليهما بالهاد قدًيا وحديًثا من نصوص شرعية واضحة ل تقبل الدل..

 وتصور صحيح للواقع العاصر والحداث الت تعصف بالمة.. فتوّكل على ال ودخل الباَب على أمريكا فما زلنا نرى
 الغلبة للسلم والسلمي.. وإن ُكّنا أّمة الهاد البعوث نبيها بالسيف ل بّد من أن نوض العارك ونصلى نار الرب

لنعود إل حيث أمرنا ال عز وجل من قيادة البشرية بكتاب ال عز وجل..
 قام الاهدون ف هذا العصر.. ليواجهوا أعت قوٍة عرفها أهل الوقت.. ليواجهوا القوم الّبارين بقنابلهم الّطنّية وأعدادهم

اليالية وحشودهم وجنودهم وطائراتم وبارجاتم وصواريهم وأسلحتهم.. 
 فكان لزاًما عليهم أن يّتخذوا سياسة ف الرب ُتناسب موضعهم فيها.. فليست الرب كرًة واحدًة أو سلًحا ُيحمل

وُيقاَتُل به كيفما اّتفق.. بل الرب علٌم وتربٌة وسياسٌة.. 
 فإذا كان الدف الستراتيجي هو الدفاع.. فل يلزم من ذلك أن يكون التكتيك هو الدفاع.. بل أحسن وسيلة للدفاع

 ) بيثاستراتيجية الدفاع بتكتيك الجوم) الت تعتمد مبدأ (حرب العصاباتهي الجوم.. ومن هنا كان اختيار (
 ف مكان آخرالجوم) ) متحّرًفا لقتاٍل لتتخذ مباشرًة وضع (الدفاعتنسحب من كل موقٍف تكون به ف وضع (

وتضرب العدو من حيث ل يتسب..
 وإذا كان العدو متغلغًل داخل المة فل بد من ضربه ف كل مكان ُيوجد فيه حت يظهر للناس وُتشارك المة ف قتال

 عدوها.. وإذا كان للعدو أذناٌب وعملُء فل بد من ضرب العدو عند عملئه لياه الناس كما يرون عملءه الذين
يضطرون إل إعلن العمالة والدفاع الستميت عن سيدهم..

 وإذا كان العدو قد أعّد اليوش الّيشة النفصلة عنه خارج بلده ليأمن ويطمئن داخل البلد.. ولتكون الضربات بعيًدا
 عن القلب.. فعلينا أن نتسلل إل عمق العدو ونضربه ف القلب.. وهذا ما يعن استعمال حرب العصابات ف ميدان

 ) والدخول ف الرب السّماة حرب الدن.. حيُث تكون قريًبا من العدو لتنتقي القاِتل وتضربه حيث ل ينهضالدن(
بعدها بإذن ال..

 وإذا كان العدو قد حكم العال بالقتصاد وسّخر العملء ومن حوله لدمته بالقتصاد.. فعلينا أن نضرب ذلك القتصاد
ضرباٍت موجعًة تعل ُبنيانه الربوي الّش ينقّض على رؤوس أصحابه.. 
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 وإن كان العدو قد بن اقتصاده على السوق الفتوحة وحرية التجارة وجع رؤوس أموال الستثمرين.. فعلينا أن ُنثبت
 للمستثمرين أّن بلد العدو ليست آمنًة لم.. وأّن اقتصاده غي قادر على حاية أموالم.. حّتى يتركوه بالعراء ُيعان

وحده انيار القتصاد.. 
 إن كان لدى العدّو كما عند كل أحٍد نقاط ضعٍف ونقاط قّوة.. فعلينا أن نتجاوز نقاط القوة ونضرب ف نقاط

الضعف الت تنهار عندها القوى.. 
 إن كان العدو يرهبنا بقتل من يسمون بالدنيي.. فعلينا أن نضرب مدنييه الذين أحّل ال لنا قتالم.. وأن ل يقتصر

ضربنا على العسكريي الذين يتقبل العدو بسهولة مقتلهم ف أي لظة لن هذه طبيعة العسكريي.. 
 وإذا كان العدو بن دولته على أساس الؤسسات والديوقراطية ول حكم إل للشعب.. فعلينا أن نعل ذلك الشعب

 عنصًرا ف أيدينا ل ف يد العدّو.. وذلك إذا أثبتنا للشعب أن سياسات حكومته تّر الزيد فالزيد من العمليات ضّده..
وهذا ما رأيناه ف عملية اسبانيا الت أقالت طاغوتا (أزنار).. 

 وإن كان الشعب الصليب كما قال عمرو بن العاص .. (أمنعهم من ظلم اللوك).. فلنجعل ظلم ملوكهم يعود إليهم
ويرجع عليهم ويعانون منه كما ُيعان السلمون.. لنجعل منعتهم من ظلم اللوك سلًحا ف أيدينا نضربم به.. 

 ﴾ فعلينا أن نتجاوزهم ونتركهم يضحكون ويبكونلو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خباًلوإذا كان سُيعارض من ﴿
وينعقون وينبحون كيف شاءوا ول نتّم بم.. 
 .. فل ننتظرولن ترضى عنك اليهود ول النصارى حّتى تتبع مّلتهم﴾وإن كان ل يهمنا رضى من قال ال فيهم.. ﴿

 وعلى ال فتوّكلوامن عدّونا إل ما هو أهله.. ول يَر مّنا العدّو إل ما نن أهله بإياننا بال عز وجل وتوّكلنا عليه.. ﴿
﴾..إن ُكنتم مؤمني

 سبتمب؟!11هذا عن الهاد ضد العدو الصليب فماذا عن عملية 
خطف الطائرات أسلوب معروف.. استعمله الكثي من اُلقاتلي واُلناضلي.. فما الديد ف العملية؟!

 كان الناس يطفون الطائرة ويعتبونا هدًفا.. أّما من ارتقت ّهته.. فقد جعل الطائرة وسيلًة فقط.. وقذيفًة يرميها ف
قلب العدو.. 

 وكان الاطفون يضغطون على الطيار ليفعل ما أرادوا.. ولكن هل يكن أن يستجيب الطيار إذا أمرته بقتل نفسه ومن
 معه وتدمي بلده الكافر بطائرته؟! ل ضي.. فسوف يقود الطائرة شباٌب باعوا ل نفوسهم.. وهذا ما كان فالاطفون

طّيارون احترفوا الطيان..
 كان العدو يمي مصاله الارجية ويبذل البالغ الطائلة ف حايتها.. ففوجئ بضربة داخل حدوده.. وإذا كان العدو

يمي ألف مصلحٍة له خارج البلد.. فإّن له داخل البلد ألف ألف مصلحة تتاج إل حاية مستمرة!! 
 إن ضرب برج التجارة أوجب على أمريكا منذ ذلك اليوم وإل الن أن ُتنفق الليارات للحفاظ على الؤسسات

القتصادية الضخمة الت يدور عليها القتصاد المريكي... 
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 واستعمال الطائرات ف هذه الضربة.. أوجب على أمريكا أن ُتنفق الليارات للحفاظ على الطائرات والطارات وحايتها
 بميع أنواع الماية.. هذه الماية ل تقتصر على الطارات المريكية الت ُتعّد بالئات.. بل كل مطار ف العال وكل ما

له علقة بقطاع الطيان أصبح يبذل التكاليف الباهظة لراسة الطيان.. بل لقد وصل المر إل (حراسة الو)!
هل سع أحٌد بدوريات حراسة الو ف التاريخ؟! 

 ) توم ف ساء نيويورك16أصبحت أمريكا ُتسّير دورّيات.. ولكّنها ليست سيارات فورد أو لومينا بل دوريات (إف 
منذ الادي عشر من سبتمب وإل اليوم!! وها هم يدرسون تفيض تلك الدوريات!!

 وهكذا أصبحت أمريكا بعد ضربٍة واحدة.. ترس كّل ما ُيمكن أن ُيضرب.. كما ترس كل ما ُيمكن أن ُيضرب
 به!! هذا عن الراسة بالسلح.. أما الراقبة فقد أصبحت أمريكا ُتراقب كل شيء.. حت لقد اضطرت إل تغيي

 قوانينها والتخلي عما كانت تفتخر به من احترام الريات الشخصية ورعاية الصوصية واقتحمت كل الناطق الظورة
سابًقا بًثا عن الرهاب.. ويد ال فوق أيديهم.. 

  سبتمب.. وبقي الكثي الذي تكشفه الحداث يوًما بعد يوم.. وأحيل ف خاتة هذا القال11نعم لقد بقي ما ُيقال عن 
 على أسطر من تربٍة شهدها الشيخ الشهيد أبو أنس الشامي السئول الشرعي لماعة التوحيد والهاد -تقبله ال ف

الشهداء- ف يومّياته عن حصار الفلوجة، قال:
 "رابًعا: وهنا ييء الدث الاسم والنازلة الكبى الت هزت كيان العال وقدمت النوذج الهادي الي الذي حرك

 المم وأحيا العزائم وأيقظ روح الهاد والستشهاد ف قلوب شباب المة وعبأ تياًرا عريًضا هنا ف العراق يتحرق شوًقا
. غزوت نيويورك وواشنطنلتكرار هذا النموذج وإحياء هذا الثال وأعن بذلك 

 فأما الفرقة التخامسا: وآية ذلك أنك تد أن السلفية قد تشعبت هنا ف العراق كما ف مواطن كثية إل فرقتي 
 , وأما الفرقةباركت غزوات أمريكا وامتدحتها وتفاعلت معها فهي الفرقة الت ترفع الن لواء الهاد وراية الفداء

 لوالت صغت بقلبها إل ضجيج علماء السلطي ف الجاز فهؤلء قعدة بل ومذلون ويكاد ينطبق عليهم قوله تعال ﴿
 ﴾ وهم جاعة ( بعدين ) أو كما يسميهم بعض الاهديننعلم قتال لتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لليان

الظرفاء "السلفية القاديانية" معلوم أن أحد القاديان ركز على إلغاء الهاد ولذلك أعلت إنلترا شأنه ودعمته.
 سادسا: هذا الواقع الوصوف ينبغي أن يدفع الصادقي من أهل العلم من تورط ف انتقاد تلك الحداث وإعلن النكي
 على أهلها بزعم أنا مضرة غالبة وشر فائق إل أن يراجعوا مواقفهم ويعيدوا وزن حساباتم من جديد فإن أكاد أجزم

  وهوهذا الدث كان هو الرضية الصبة الت قام عليها بنيان الهاد الاصل ف العراقعن تربة ومالطة أن 
 ول يدري إل ال كيفالشرارة الت تفاعلت فأحدثت هذا الريق الائل الذي اكتوى بناره العداء ف أرض الرافدين 

 كانت ستكون الصورة ف العراق لو أن ال ل يقدر تلك الحداث السام وذاك الفداء والستبسال ف غزوت
". انتهى كلمه رحه ال وانتهى القال، وآخر دعوانا أن المد ل رب العالي.نيويورك وواشنطن
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 المد ل الذي شرح صدور أهل اليان والتقوى ، بالنفاق ف سبيل ال للقيام بالعروة الوثقى ، فسمحت 
 نفوسهم ببذل الموال ف سبيله وابتغاء مرضاته وإعلء كلمته ؛ ليحصل لم الفلح والفوز ف الدنيا والخرة ، ومن

 يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ، الذي يينه سّحاء الليل والنهار ، ل
 تغيضها نفقة ، وأن ما عنده ل ينقص ول ينفد وما عند خلقه ذاهب وزائل ، أمر عباده بالنفاق ووعدهم باُللف

  ، ِإْن ُتْقِرُضوا الّلَه َقْرضا َحَسنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم َوالّلُه َشُكوٌر َحِليٌم والضاعفة والغفرة لذنوبم فقال : 
 وأشهد أن ممدا عبده ورسوله القائل : " من أنفق نفقة ف سبيل ال تضاعف بسبعمائة ضعف " ، صلى ال عليه

 لْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن اّلِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْمِ وسلم وعلى آله وصحابته من الهاجرين الذين ُوِصفوا بقوله : 
  ، فَصّدُقوا أقوالم بأفعالم ، َوَأْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َفْضًل ِمَن الّلِه َوِرْضَوانا َوَيْنُصُروَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك ُهُم الّصاِدُقوَن

 هجروا البوبات من الوطان واللن والموال ، كل ذلك نصرًة لدين ال ورسوله ، فاستقبلهم قوٌم فتحوا قلوبم
 َواّلِذيَن َتَبّوُأوا الّداَر َواْلِأَياَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحّبوَن وبيوتم ، وقاسوهم أموالم ؛ إنم النصار الذين جاء وصفهم ف قوله : 

 َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َول َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِمّما ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق
 ، فرضي ال عنهم وأرضاهم ومن تبعهم وسلم تسليما كثيا مزيدا ، أما بعد:  ُشّح َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن

 فإن ال أمر عباده بهاد عدوه ، وكما تاهد عدوك بنفسك ، أوجب ال عليك ماهدة عدوك بالك قال صلى ال
 عليه وسلم : " جاهدوا الشركي بأموالكم وأيديكم وألسنتكم " رواه أحد والنسائي وأبو داود بسنٍد صحيح ، وكل
 صاحب مال ليس له عذر ف ترك الهاد به ، بلف الهاد بالنفس ، فإن أصنافا من الناس معذورون ف ترك الهاد
 بالنفس ، لكنهم ليسوا معذورين ف جهاد الال ، وهذا مثل العرج والعمى والريض والرأة ، كما جاءت ف ذلك

 َلْيَس َعَلى اْلَأْعَمى َحَرٌج َول َعَلى اْلَأْعَرِج َحَرٌج َول َعَلى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن ُيِطِع الّلَه َوَرُسوَلُه النصوص قال تعال : 
 َلْيَس َعَلى الّضَعَفاِء َول  ، وكما قال تعال :  ُيْدِخْلُه َجّناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َوَمْن َيَتَوّل ُيَعّذْبُه َعَذابا َأِليما

 َعَلى اْلَمْرَضى َول َعَلى اّلِذيَن ل َيِجُدوَن َما ُيْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا ِلّلِه َوَرُسوِلِه َما َعَلى اْلُمْحِسِنَي ِمْن َسِبيٍل َوالّلُه
  َول َعَلى اّلِذيَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت ل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه َتَوّلْوا َوَأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الّدْمِع َغُفوٌر َرِحيٌم 

  ، وعن أنس رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه وسلم كان ف غزاة ، فقال : " إن َحَزنا َأّلا َيِجُدوا َما ُيْنِفُقوَن 
 أقواما بالدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ول واديا إل وهم معنا فيه ، حبسهم العذر " قال البخاري : باب من حبسه العذر

  قال : كنا مع النب صلى ال عليه وسلم ف غزاة ، فقال : " إن عن الغزو . وف صحيح مسلم من حديث جابر 
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 بالدينة لرجال ما سرت مسيا ول قطعتم واديا إل كانوا معكم حبسهم الرض " وكذلك النساء معذورات ف الهاد
  ، عن عائشة رضي ال عنها  َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ل َيْفَقُهوَن بالنفس قال تعال: 

 أنا قالت : يا رسول ال ! نرى الهاد أفصل العمل ، أفل ناهد ، قال : " ل ؛ لكن أفضل الهاد حج مبور " رواه
 البخاري ، فهؤلء معذورون ف الهاد بالنفس ، لكن من كان عنده مال فيجب عليه أن ياهد باله ، وينفقه ف سبيل

   ،  َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل الّلِه َول ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى الّتْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإّن الّلَه ُيِحّب اْلُمْحِسِنيَ  ال ؛ لقول ال تعال : 
  قال : نزلت ف النفقة ، ورواه ابن أب حات ف تفسيه عن حذيفة قال : يعن بترك النفقة روى البخاري عن حذيفة 

 ف سبيل ال ، وقال ابن عباس عن هذه الية : ليس ذلك ف القتال ، إنا هو ف النفقة ، أن تسك عن النفقة ف سبيل
 ال . قال ابن كثي رحه ال : " ومضمون الية المر بالنفاق ف سبيل ال ، ف سائر وجوه القربات ووجوه

 وخاصة صرف الموال ف قتال العداء ، وبذلا فيما يقوى به السلمون على عدوهم ، والخبار عنالطاعات ، 
 " أ هـ . ترك فعل ذلك بأنه هلك ودمار لن لزمه واعتاده

 قال عبد الرحن السعدي رحه ال : " وأعظم ذلك وأول ما دخل ف ذلك النفاق ف الهاد ف سبيل ال ، فإن النفقة
 فيه جهاد بالال ، وهو فرض كالهاد بالبدن ، وفيها من الصال العظيمة العانة على تقوية السلمي ، وعلى توهية

 الشرك وأهله ، وعلى إقامة دين ال وإعزازه ، فالهاد ف سبيل ال ل يقوم إل على ساق النفقة ، فالنفقة له كالروح ل
يكن وجوده بدونا ، وف ترك النفاق ف سبيل ال إبطال للجهاد ، وتسليط للعداء ، وشدة تكالبهم " أهـ .
 أما من يتخلف عن جهاد النفس أو الال مع القدرة عليها ؛ فهؤلء قوم مطبوع على قلوبم لنفاقهم ، وهذا لعدم
 جهادهم بأموالم وأنفسهم مع أنم ربا يدّعون أنم من أهل الفقه والعلم ، وربا يتهمون أهل الهاد بأنم جهلة

 وسفهاء وشباب متحمسون ، وهم ف حقيقة المر منبطحون ومتعايشون ومسالون للعداء ، وموالون للطواغيت ل
 يفتون إل بسب رغبتهم فجعلوا علمهم ومنابرهم لسياسة أسيادهم فقّبح ال عالا جعل علمه لدمة عبيد عّباد

 الصليب، وقد َحَكَم ال على من اتصف بذه الصفات ، وهو أحكم الاكمي ، بأن هؤلء هم الذين ل يعلمون ول
  ِإّنَما  ، وقال تعال :   َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ل َيْفَقُهوَن يفقهون قال تعال : 

  . الّسِبيُل َعَلى اّلِذيَن َيْسَتْأِذُنوَنَك َوُهْم َأْغِنَياُء َرُضوا ِبَأْن َيُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطَبَع الّلُه َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ل َيْعَلُموَن
 فماذا حصل لؤلء القاعدين ؟! إل الطبع على القلوب ، ونفي العلم والفقه ، ووصفهم بأنم تشبهوا بالنساء ، فأي علم

 أو فقه عند من يكون مثل النساء ف القعود ، فل عليه إل أن يّمر وجهه ، وُيَنّشُأ ف اللية ، ويتجّمل بالّناء ف يديه
فلو فقهوا حقيقة الفقه والعلم ؛ ل يرضوا لنفسهم أن تنزل عن منازل الرجال إل منازل النساء :

 
وف الرب أشباه النساء العواركأف السلم أعياٌر جفاًء وغلظًة
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  َفِرَح اْلُمَخّلُفوَن ِبَمْقَعِدِهْم بل يتبجحون بتخلفهم ، ويفرحون بقعدهم وعدم جهادهم بالنفس والال قال تعال : 
 ِخلَف َرُسوِل الّلِه َوَكِرُهوا َأْن ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َوَقاُلوا ل َتْنِفُروا ِفي اْلَحّر ُقْل َناُر َجَهّنَم َأَشّد

  ، فإذا كانوا ل يقبلوا جهاد الرسول صلى ال عليه وسلم ، وأحبوا القعود وفرحوا بذلك ، َحّرا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن
 فكيف تريدون هؤلء أن يناصروا جهادكم ، فيا مب الهاد ؛ قوموا بالهاد بأنفسكم إن استطعتم ، فإن ل تستطيعوا

فل تنسوا جهادكم بالال , ول يغرنكم هؤلء القاعدون وتلبيسهم , فإن دينكم يؤخذ بالوحي لبزخرف القول .
  أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال : " من جهز غازيا ف جاء ف الصحيحي من حديث زيد بن خالد الهن 

 سبيل ال فقد غزا ، ومن خلف غازيا ف سبيل ال بي فقد غزا " قال البخاري : « باب فضل من جهز غازيا أو خلفه
بي » ، فو ال إنه لفضل عظيم أن تنال أجر الغزاة بشيء من الال ؛ أو تؤويهم وتلف الغزاة ف أهليهم وذراريهم . 

 فال ال يا عباد ال ؛ جهزوا الغزاة وآووهم وناصروهم ، وأمدوهم بالال والسلح والعدة والعتاد ، وهذا هو عقد
  َواّلِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل الّلِه َواّلِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك الوالة والبة بي الؤمني ، قال تعال : 

  وبّين أن ذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ودخول جنة عدن الذي ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرٌي
  َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدّلُكْم َعَلى ِتَجاَرٍة فيه الفوز العظيم ، وليس هناك تارة أعظم ربا من ذلك فقال تعال : 

  ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُتْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليم 
   َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجّناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َوَمَساِكَن َطّيَبًة ِفي َجّناِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز َتْعَلُموَن 
  ، فهنا قدم جهاد الال على جهاد النفس ؛ لنه عصب الرب ومدد اليش ، فبالال يشترى السلح وبالال اْلَعِظيم 

 يهز اليش ، لن قوام جهاد النفس بهاد الال ، والتجارة ف ذلك ربها مضمون ، ومن الذي نادى إليها؟ من هو
 أرحم من الوالدة بولدها . وبّين أن الدرهم تنفقه ف سبيل ال عن سبعمائة ، وال يضاعف لن يشاء ، قال تعال :

 َمَثُل اّلِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل َحّبٍة َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكّل ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحّبٍة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمْن 
   وهذا يدل على أنه خاص بالنفقة ف الهاد وعلى الاهدين ، قال مكحول عند هذه الية : َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم

يعن به النفاق ف الهاد من رباط اليل وإعداد السلح وغي ذلك ، وهذا الذي قال فيه قوة وال أعلم.
  قال : جاء رجل بناقة مطومة فقال : هذه ف سبيل ال ، فقال رسول ال أخرج مسلم عن أب مسعود النصاري 

 صلى ال عليه وسلم : " لك با يوم القيامة ، سبعمائة ناقة ، كلها مطومة " نسأل ال لنا ولكم من فضله وأن ل
 يرمنا، فإن الروم من حرم نفسه هذا الي ول يضر إل نفسه ، لن ال سبحانه ل يتعاظمه شيء ول ينقصه عطاء ،

 بل من أنفق نفقة ف سبيل ال ل يريد إل وجهه ؛ فإن ال يبشرهم بأنه ليس عليهم خوف ول حزن ف الدنيا من
 ، فيا أهل الموال إن من أعظم سلمة دينكمتويف الطواغيت وتديدهم لتجميد أرصدتم أو بسجنهم أو غي ذلك 

 اّلِذيَن  قال تعال : ودنياكم وسبب سعادتكم ف الدنيا والخرة ؛ هو إنفاق أموالكم ف الهاد ، فبادروا بإخراجها
 ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه ُثّم ل ُيْتِبُعوَن َما َأْنَفُقوا َمّنا َول َأذًى َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِهْم َول َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم

  . َيْحَزُنوَن
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 فالتصدق النفق من أشرح الناس صدرا ، وأطيبهم نفسا ، وأنعمهم قلبا ، وأحسنهم خلقا ، فإن للصدقة والنفاق
 تأثًيا عجيًبا ف ذهاب هه وغمه ، وأما البخيل المسك فإنه أضيق الناس صدرا ، وأنكدهم عيشا ، وأكسفهم باًل ،
 وأتعبهم قلبا ، فكم عذب بسببه ، وسجن قلبه ف عبوديته له ، فما أعظم هه وغمه ، ف الصحيحي من حديث أب

  قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : "مثل البخيل والتصدق ؛ مثل رجلي عليهما ُجّنتان من حديد ، هريرة 
 إذا هّم التصدق بصدقة اتسعت عليه ، حت ُتعفي أثره ، وإذا هّم البخيل بصدقة تقلصت عليه ، وانضمت يداه إل
 تراقيه ، وانقبضت كل حلقة إل صاحبتها " قال : فسمعت رسول ال صلى ال عليه وسلم يقول : " فيجهد أن

يوسعها فل يستطيع " .
  َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوّف واعلم أيها السلم أن ما تنفق ملوٌف ف الدنيا والخرة ، أما ف الخرة ؛ فلقوله تعال : 

  ُقْل ِإّن َرّبي  وما يصل من مضاعفة ذلك كما تقدم ، وأما ف الدنيا فكما قال تعال :  ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم ل ُتْظَلُموَن 
 ، وف الصحيحي من َيْبُسُط الّرْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الّراِزِقَي 

  أن النب صلى ال عليه وسلم قال : " ما من يوم يصبح العباد فيه إل ملكان ينزلن فيقول حديث أب هريرة 
  أن رسول ال صلى أحدها: اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الخر : اللهم أعط مسكا تلفا " ولما عن أب هريرة 

 ال عليه وسلم قال : قال ال عز وجل : " أنفق ؛ ُأنفق عليك " ، وقال : " يد ال ملى ل يغيضها نفقة ، سّحاء الليل
 والنهار " قال : " أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والرض ؛ فإنه ل يغض ما ف يده وكان عرشه على الاء وبيده اليزان

يفض ويرفع " .
 واعلم أيها السلم ؛ أن قدوتك وأسوتك ف ذلك هو نبيك صلى ال عليه وسلم ، فلتكن سيتك سيته ، وهديك

 هديه. قال ابن القيم رحه ال : « كان صلى ال عليه وسلم أعظَم الناس صدقًة با ملكت يُده ، وكان ل يستكِثر شيئا
 أعطاه لّلِه تعال، ول يستِقّله، وكان ل يسأُله أحٌد شيئا عنده إل أعطاه، قليًل كان أو كثيا، وكان عطاؤه عطاء َمْن ل
 ياُف الفقر، وكان العطاُء والصدقُة أحّب شيء إليه، وكان ُسروُره وفرُحه با يعطيه أعظَم من سرور الِخِذ با يأخذه،

 وكان أجوَد الناس بالي، يينه كالّريح الرسلة ، وكان إذا عرض له ُمحتاج، آثره على نفسه، تارًة بطعامه، وتارًة
بلباسه . 

 وكان ُينّوع ف أصناف عطائه وصدقته، فتارًة بالبة، وتارًة بالصدقة، وتارًة بالدية، وتارًة بشراِء الشيء ث ُيعطي البائع
 الثمن والّسلعة جيعا، كما فعل ببعي جابر وتارة كان يقترض الشيء، فيد أكثر منه، وأفضل وأكب، ويشترى الشيء،

 فيعطي أكثر من ثنه، ويقبل الدّية و ُيكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطـفا وتنّوعا ف ضروب الصدقة
 والحسان بكل مكن، وكانت صدُقته وإحساُنه با يلُكه، وباله، وبقوله، فُيْخِرُج ما عنده، ويأُمُر بالصدقة، ويّض
 عليها، ويدعو إليها باله وقوله، فإذا رآه البخيُل الشحيح، دعاه حاُله إل البذل والعطاء، وكان َمْن خالَطه وَصِحبه،

  قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: ورأى َهْدَيه ل يِلُك نفسه من السماحة والّندى » أ.هـ. عن أب هريرة 
 " لو كان ل مثل أحد ذهبا ، لسّرن أن ل تر علي ثلث ليال وعندي منه شيٌء إل شيئا أرصده لدين " متفق عليه ،
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 قال عمرو بن الارث يصف رسول ال صلى ال عليه وسلم قال : " ما ترك رسول ال صلى ال عليه وسلم عند موته
 درها ول دينارا ول عبدا ول أمة ول شيئا إل بغلته البيضاء الت كان يركبها وسلحه وأرضا جعلها لبن السبيل

صدقة " رواه البخاري .
 إذا أنفق ول تش من القلة أيا كانت هذه النفقة ، فابذل الوسع ولوكان قليًل ، فإن ما يغيظ عدوك إنفاقك ف سبيل

  َول ُيْنِفُقوَن َنَفَقًة َصِغَيًة َول َكِبَيًة َول َيْقَطُعوَن َواِديا ِإّلا ُكِتَب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم الّلُه ال لعلء كلمة ال، قال تعال:
  أن النب صلى   فل تقر شيئا تنفقه ف سبيل ال ، ففي الصحيحي عن عدّي بن حات  َأْحَسَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 

ال عليه وسلم قال : " اتقوا النار ولو بشق ترة ". 
 وإن من ينفق على الاهدين ف حال ضعفهم ، أعظم أجرا من ينفق عليهم ف حال قوتم ، وتأييد الناس لم ، قال

  َوَما َلُكْم َأّلا ُتْنِفُقوا ِفي َسِبيِل الّلِه َوِلّلِه ِمَياُث الّسَماَواِت َواْلَأْرِض ل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح تعال :  
  وكذلك َوَقاَتَل ُأوَلِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن اّلِذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكّلا َوَعَد الّلُه اْلُحْسَنى َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبٌي 

 لُيعلم بأن أهل اليان ل يعتذرون عن الهاد بالموال والنفس مهما بلغت الال ، بلف الوالف فربا يتعذر أحدهم
  ل َيْسَتْأِذُنَك اّلِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه بالوف أو عدم الستطاعة أو ما هو ليس عذرا ، قال تعال ف وصف الؤمني :  

  ِإّنَما  وهذا حال الؤمني الصادقي قال تعال :  َواْلَيْوِم اْلآِخِر َأْن ُيَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َوالّلُه َعِليٌم ِباْلُمّتِقَي 
.  اْلُمْؤِمُنوَن اّلِذيَن آَمُنوا ِبالّلِه َوَرُسوِلِه ُثّم َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل الّلِه ُأوَلِئَك ُهُم الّصاِدُقوَن 
  ِإّنَما فيا أهل الهاد أنفقوا أموالكم ف سبيل ال ول تنظروا لتهديدات شياطي النس والن وتويفهم ، قال تعال :  

  ، ولربا يوفك بأنك إذا أنفقت ستكون َذِلُكُم الّشْيَطاُن ُيَخّوُف َأْوِلَياَءُه َفل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَي 
  الّشْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِء َوالّلُه َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه فقيا، فل تنظر لا يعدك به من الفقر قال تعال :  

  ِإّنَما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا  فمن تيب ، أتيب داعي الشيطان ؛ لتكون معه قال تعال :  َوَفْضًل َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم 
  ، أما علمت بأن أعداءك ينفقون أمواًل عظيمًة لقتالك ، وصدك عن دينك ، ونشر الفساد ف ِمْن َأْصَحاِب الّسِعِي 

 الرض ، فانظر كيف ينفقونا وهم يعلمون بأنم صادرون إل النار ، وأنت أيها السلم تبخل أن تاهد بالك ُنصرة
  ِإّن اّلِذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِلَيُصّدوا َعْن َسِبيِل الّلِه لدينك ودفاعا عن نفسك ومالك وعرضك قال تعال : 

  ، أم تيب داعي ال الذي وعدك َفَسُيْنِفُقوَنَها ُثّم َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُثّم ُيْغَلُبوَن َواّلِذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهّنَم ُيْحَشُروَن 
 إذا أنفقت بغفرٍة منُه وفضل ، وأخب أنه واسع عليم ، واسع العطاء عظيم الحسان إذا ها أنت الن تدعى للجهاد
 بالال والنفقة ف سبيل ال ، وتهيز الغزاة ، فهل تستجيب ؟ أم تبخل ، فيجع بلك على نفسك وال الغن وأنتم

  َها َأْنُتْم َهُؤلِء ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفُقوا ِفي َسِبيِل الّلِه َفِمْنُكْم َمْن َيْبَخُل َوَمْن َيْبَخْل َفِإّنَما َيْبَخُل َعْن َنْفِسِه الفقراء قال تعال : 
  ، واعلم أن من يبخل باله فسُيعذب َوالّلُه اْلَغِنّي َوَأْنُتُم اْلُفَقَراُء َوِإْن َتَتَوّلْوا َيْسَتْبِدْل َقْوما َغْيَرُكْم ُثّم ل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم

  َول ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَأْولُدُهْم ِإّنَما ُيِريُد الّلُه َأْن ُيَعّذَبُهْم ِبَها به ف الدنيا والخرة ، كما هو حال النافقي قال تعال : 
 .  ِفي الّدْنَيا َوَتْزَهَق َأْنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن 
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لئن كانت الرزاق قسما مقدرا
وإن كانت الموال للترك جعها

وإن كانت الدنيا ُتعّد نفيسة
وإن كانت البدان للموت ُأنِشئْت

فقلة حرص الرء ف الرزق أجُل
فما بال متروك به الرء يبخُل

فقدر ثواب ال أعلى وأنبُل
فقتل امرئ ف ال بالسيف أجُل

 إذا علم ذلك ؛ فهل ُيغبط المسك للمال غي النفق له ؟ بل هذا سبُب تعاسته وشقاوته ، قال صلى ال عليه وسلم :
 "تعس عبدالدينار و عبد الدرهم وعبد الميصة ، إن أعطي رضي وإن ل ُيعَط َسِخط ، تِعس وانتكس وإذا شيك فل

  ، بل يعذب وُيَمّثُل له شجاع أقرع ويطّوقون ذلك ف أعناقهم ، عن أب انتقش.." رواه البخاري عن أب هريرة 
  قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " من آتاه ال ماًل فلم ُيؤّد زكاته ، ُمّثل له يوم القيامة شجاع هريرة 

 أقرع له زبيبتان ، ُيَطّوُقُه يوم القيامة ، ث يأخذ ِبِلْهِزَمَتْيِه - يعن شدقيه - ث يقول : أنا مالك ، أنا كنزك، ث تل هذه
  َول َيْحَسَبّن اّلِذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم الّلُه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيرا َلُهْم َبْل ُهَو َشّر َلُهْم َسُيَطّوُقوَن َما َبِخُلوا ِبِه َيْوَم الية : 

  رواه البخاري ، وهكذا كل من قدم شيًئا على طاعة اْلِقَياَمِة َوِلّلِه ِمَياُث الّسَماَواِت َواْلَأْرِض َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبٌي 
  َيْوَم َواّلِذيَن َيْكِنُزوَن الّذَهَب َواْلِفّضَة َول ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل الّلِه َفَبّشْرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم  ال ُعذب ِبِه قال تعال: 

ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهّنَم َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم لْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن
  قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " ما من صاحب ذهب ول فضة ل يؤدي منها ، عن أب هريرة  

 حقها ، إل إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار فأحي عليها ف نار جهنم ، فيكوى با َجْنُبُه وَجِبْيُنُه
 وَظْهُرُه ، ُكّلما ُرّدْت ُأعيدت له ، ف يوم كان مقداره ألف سنة حت يقضى بي العباد ، فيى سبيله ، إما إل النة وإما

 إل النار " ، رواه مسلم ، وأخرج أبو موسى الدين بإسناده ف الترغيب والترهيب قال : دخلت امراٌة على عائشة قد
 ُشّلت يُدها فقالت : يا أم الؤمني ، بّت البارحة صحيحة اليد فأصبحت شّلء ! قالت عائشة : وما ذاك؟ قالت : كان
 ل أبوان موِسران ، كان أب يعطي الزكاة ويقري الضيف ويعطي السائل ول يقر من الي شيئا إّل فعله ، وكانت أمي

 امرأة بيلة مسكة ، ل تصنع ف مالا خيا ، فمات أب ث ماتت أمي بعده بشهرين فرأيت البارحة ف منامي أب وعليه
 ثوبان أصفران ، بي يديه نٌر جاٍر ، قالت : يا أبه ما هذا ؟ قال : يا بنيه ، من يعمل ف هذه الدنيا خيا يره ، هذا
 أعطانيه ال تعال . قالت فما فعلت أمي ؟ قال : وقد ماتت  أمك ؟! قلت : نعم ، قال : هيهات ؟ عدلت عّنا ،

 فاذهب فالتمسيها ذات الشمال ، فملت عن شال ، فإذا أنا بأمي قائمة عريانة متزرة برقة ، بيدها ُشحيمة تنادي :
 والفاه ، واحسرتاه ، واعطشاه . فإذا بلغها الهد دلكت تلك الُشحيمة براحتها ث لستها ، وإذا بي يديها نٌر جاٍر ،

 قلت : يا أماه ما لك تناديت العطش وبي يديك نٌر جاٍر ؟! قالت : ل أترك أن أشرب منه . قلت : أفل أسقيك ؟
 قالت : وددت أنك فعلت ، فغرفت لا غرفة فسقيتها ، فلّما شربت نادى مناٍد من ذات اليمي : أل من سقى هذه
 الرأة ُشّلت يينه مرتي ، فأصبحُت شّلء اليمي ، ل أستطيع ان أعمل بيمين . قالت لا عائشة : وَعَرْفِت الرقة ؟
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 قالت : نعم يا أّم الؤمني ، وهي الت رأيتها عليها ، ما رأيت أمي تصّدقت بشيٍء قط ، إل أن أب نر ذات يوٍم ثورا ،
 فجاء سائل فعمدت أمي إل عظٍم عليه ُشحيمة فناولتها إياه ، وما رأيتها تصّدقت بشيء إل أن سائًل جاء يسأل ،
 فعمدت أمي إل خرقة فناولتها إياه ، فكّبرت عائشة رضي ال عنها وقالت : صدق ال وبّلغ رسوله صلى ال عليه

 . وحسن إسناده ابن رجب .  َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َشّرا َيَرُه  َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرٍة َخْيرا َيَرُه    وسلم
 إذا ل يغبط إل من أنفق ماله بالليل والنهار ف السر والعلنية ؛ يبتغي بذلك وجه ال ، فهذا هو الذي يدح صاحبه
 فهنيئا وال لذا النس من الناس ؛ فأموالم ملوفة ؛ "ما نقص مال من صدقة" وأجورهم مكتوبة ودرجاتم مرفوعة

 اّلِذيَن ُيْنِفُقوَن  كروبم مفروجة ، ل هّم عليهم ول غم ، آمنون إذا خاف الناس فرحون إذا حزن الناس ، قال تعال : 
  واليات ف هذا َأْمَواَلُهْم ِبالّلْيِل َوالّنَهاِر ِسّرا َوَعلِنَيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِهْم َول َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْحَزُنوَن 

 العن كثية  وأما الحاديث فعن عبد ال ابن عمر رضي ال عنهما قال : سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم
 يقول : " ل حسد إل على اثنتي ، رجل آتاه ال القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه ال ماًل فهو

  قال : سعت رسول ال صلى ال عليه ينفقه آناء الليل وآناء النهار" رواه البخاري ومسلم ، ولما عن ابن مسعود 
 وسلم يقول : "ل حسد إل ف اثنتي ؛ رجل آتاه ال ماًل فسلطه على هلكته ف الق ، ورجل آتاه ال حكمة فهو

  أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال : " ل حسد إل ف يقضي با ويعلمها" ، وروى البخاري عن أب هريرة 
 اثنتي ؛ رجل علمه ال القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فسمعه جار له فقال : ليتن أوتيت مثل ما أوت فلن

 فعملت مثل ما يعمل ، ورجل آتاه ال ماًل ُيْهِلُكُه ف الق ، فقال رجل : ليتن أوتيت مثل ما أوت فلن ، فعملت مثل
 ما يعمل " ، وهذا الذي تنافس فيه الصحابة والتابعون وسلف المة رحة ال عليهم أجعي اقتداًء برسول الرحة صلى

  أن النب ال عليه وسلم ، علموا أنه ل يبقى لم إل ما قّدموا فحرصوا على تقديه لم ، ف الصحيحي عن أب هريرة 
 صلى ال عليه وسلم قال : " من تصدق بعدل ترة من كسب طيب ، ول يقبل ال إل الطيب ، وإن ال يتقبلها

بيمينه ، ث ُيَرّبيها لصاحبها كما يرب أحدكم فلّوه ، حت تكون مثل البل " .
  قال : قال النب صلى ال عليه وسلم : " أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ " قالوا : يا وعن عبد ال ابن مسعود 

 رسول ال ، ما منا أحٌد إل ماله أحب إليه ، قال : " فإن ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخر " رواه البخاري ، وهذا
 الذي جاء من فعله صلى ال عليه وسلم عن عائشة رضي ال عنها أنم ذبوا شاًة فقال النب صلى ال عليه وسلم: " ما

 بقي منها ؟ " قالت : ما بقي منها إل كتفها ، قال : " بقي كلها غي كتفها " رواه الترمذي وصححه ، وهكذا من
بعده رضي ال عنهم وأرضاهم ، ّلا علموا هذه العان ؛ بادروا بذلك وتنافسوا .

  قال : أمرنا رسول ال صلى ال عليه وسلم يوما أن نتصدق ، فوافق روى أبو داود بسند جيد عن عمر بن الطاب 
 ذلك ماًل عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن َسَبْقُتُه يوما فجئت بنصف مال ، فقال رسول ال صلى ال عليه

  بكل ما عنده ، فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم : " ما أبقيت لهلك ؟ " فقلت مثله ، قال : وأتى أبو بكر 
وسلم : " ما أبقيت لهلك " قال : أبقيت لم ال ورسوله ، قلت : ل ُأسابقك إل شيٍء أبدا.
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  يهز جيش العسرة فقال له النب صلى ال عليه وسلم : " ما ضّر عثمان ما فعل بعد اليوم " وهذا عثمان بن عفان 
 رواه الترمذي ، وجاء عند النسائي أنه قال للّصحابة وفيهم علي والزبي وطلحة وسعد بن أب وقاص : أتعلمون أن

 رسول ال صلى ال عليه وسلم نظر ف وجوه القوم فقال : " من يهز هؤلء غفر ال له " يعن جيش العسرة ،
فجهزتم حت ل يفقدوا عقاًل ول خطاما فقالوا : اللهم نعم ، قال : " اللهم اشهد ! اللهم اشهد ! اللهم اشهد ! "  . 

  قال : كان أبو طلحة أكثر النصار بالدينة ماًل من نل ، وكان أحب أمواله إليه َبْيُرحاُء، وف الصحيحي عن أنس 
 وكانت مستقبلة السجد، وكان رسول ال صلى ال عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس: فلما

  ، قام أبو طلحة إل رسول ال صلى ال عليه وسلم َلْن َتَناُلوا اْلِبّر َحّتى ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحّبوَن   أنزلت هذه الية: 
  ، وإن أحب أموال إل َلْن َتَناُلوا اْلِبّر َحّتى ُتْنِفُقوا ِمّما ُتِحّبوَن   فقال: يا رسول ال، إن ال تبارك وتعال يقول: 

 َبْيُرحاُء ، وإنا صدقة ل ، أرجو برها وذخرها عند ال ، فضعها ، يا رسول ال ، حيث أراك ال. قال: فقال رسول ال
 صلى ال عليه وسلم : " بخ ، ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سعت ما قلت ، وإن أرى أن تعلها ف القربي

" ، فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول ال، فقسمها أبو طلحة ف أقاربه وبن عّمه .
  أن رجًل قال: يارسول ال ، إن لفلن نلة وأنا أقيم حائطي با ، َفْأُمْرُه أن ُيْعِطَين حت أقيم حائطي با عن أنس 

 فقال له النب صلى ال عليه وسلم : " أعطه إياها بنخلٍة ف النة " فأب ، فأتاه أبو الدحداح فقال: بعن نلتك بائطي
 ففعل ، فأتى النب صلى ال عليه وسلم فقال : يارسول ال إن قد ابتعت النخلة بائطي ، قال : فاْجعلها له فقد

 أعطيتكها ، فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " كم من ِعْذًق َراَح لب الّدْحَداح ف النة " ، قالا مرارا..، قال :
فأتى امرأته فقال : يا ُأّم الّدْحداح اْخُرجي من الائط فإن قد بعته بنخلة ف النة ، فقالت ربح البيع أو كلمة تشبهها".

 واعلم أيها السلم أن من أعظم القربات هو بذل الموال للمجاهدين ف سبيل ال ، والنفقة ف ذلك تضاعف ما ل
  قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " من أنفق يضاعف ف غيها كما تقدم ، وجاء عن خري بن فاتك 

 نفقة ف سبيل ال تضعف بسبعمائة ضعف " رواه أحد وابن أب شيبة والنسائي والترمذي بسند جيد ، وقد بوب عليه
الترمذي والنسائي باب فضل النفقة ف سبيل ال ف كتاب الهاد من سننهما .

  عن النب صلى ال عليه وسلم قال : " من أنفق زوجي ف سبيل ال دعاه خزنة وف الصحيحي عن أب هريرة 
 النة، كل خزنة باب : أي ُفّل َهُلّم  " قال أبو بكر يارسول ال ! ذاك الذي ل َتْوَئ أو تؤي عليه ، فقال النب صلى ال

عليه وسلم : " إن لرجوا أن تكون منهم " قال البخاري ف كتاب الهاد : باب فضل النفقة ف سبيل ال  .
  قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " أفضل دينار ينفقه الرجل ؛ دينار ينفقه على عياله ، وعن ثوبان 

  ودينار ينفقه الرجل على دابته ف سبيل ال ، ودينار ينفقه على أصحابه ف سبيل ال " رواه مسلم ، وعن أب أمامة 
 قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : " أفضل الصدقات ظل فسطاط ف سبيل ال ، ومنيحة خادم ف سبيل ال

وطروقة فحل ف سبيل ال " رواه الترمذي وصححه ، وف الباب عن عدي ابن حات .
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  قال : " لن ُأَمّتع _ أي أجّهز _ بسوط ف سبيل ال أحب إل من حجة ف إثر حجة " وعن عبدال بن مسعود 
رواه ابن البارك وابن أب شيبة بإسناد لبأس به .

 روى أحد والترمذي عن أب حبيبة الطائي رضي ال عنه قال : أوصي إل أخي بطائفة من ماله ، فلقيت أبا الدرداء ،
 فقلت : إن أخي أوصى إل بطائفة من ماله فأين ترى ل وضعه ف الفقراء أو الساكي أو الاهدين ف سبيل ال ؟

فقال: أما أنا فلو كنت ل أْعِدْل بالاهدين ، وقد صححه الترمذي. 
 بل أفضل ما ُتْصرف فيه الوقاف والوصايا ؛ هو للمجاهدين والغزاة ، وخاصًة الذين ف الثغور والرباط ، وهذا ول
 المد قريبا منكم يا أهل الزيرة ، فالهاد ف الزيرة قام لعلء كلمة ال وتطهي الزيرة من أعداء ال ، سواًء من
 الصليبي أو من سائر الكفرة والرتدين ، فناصروهم وآووهم وأمدوهم بالموال والسيارات والسلحة واخلفوهم ف

أهليهم وافتحوا بيوتكم إذا احتاجوا لذلك . اللهم اجعلنا من يبذلون نفوسهم وأموالم ف سبيلك .
وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيا .
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  َلا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِمْقال الشيخ حد بن عبد العزيز بن معمر رحه ال : " قال تعال : 
  ، وما أكثر هذا الضرب ف الناس ,]22[ الادلة :  الية ْ اْلآِخِر ُيَواّدوَن َمْن َحاّد الّلَه َوَرُسوَلُه

 فإنه يعاقب بالطبع على قلبه , حت ل يعرف معروفا , ول ينكر منكرا , بل تراه كالنافقي الذين
 اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهم ّمن َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلُمنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف ْقال ال فيهم : 

 .]67[ التوبة :  الية ْ
 ومن تدبر الكتاب والسنة عرف ذلك ، وأكثر الناس يتعصب لهل الباطل , إما لجل دنيا أو

  " ما ذئبان جائعان أرسل ف غنيمة , بأفسد لا من حرص الرءrرياسة أو قرابة , وقد قال النب 
على الال والشرف لدينه " .

 والفقيه الذي ينزل نصوص الكتاب والسنة على الواقع فينفذ الكم فيهم على وفق النص , ول
يقدم عادة الناس أو حظوظ نفسه , أو الوف من أذاهم , فيداهن ف دين ال فيهلك مع الالكي .

    
 ]8الدرر السنّية : [ ج  
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العزة  العزة قرين قرين
 هذه قصيدة وصلتنا عبر البريد ، من السير في سجون الطواغيت [ أبي سهل النجدي ] ، حسب ما
 ذكر مرسلها ، نسأل ال أن يفك أسره وأسر جميع إخواننا وأخواتنا المأسورين والمأسورات ، وأن

يعجل فرجهم .

َبَكت أرض اللّز الخلصينا
وفاح السك ف الجواء يكي

وصّفقت الشياطي ابتهاجا
بليل الّسبت وّدَعنا رفاٌق

"ُدريهم" ل َيُجز عشرين عاما
و"تركّي" الشجاع مضى بعزٍم
"دخيل" ومن دخيل فل تسلن
فديتك يا "ابن مقرن" ليت أن

قرنت جنودهم بالّم ِحينا
لنتم من يتيه الرء فخرا

وما مّتم كما زعموا ولكن
هنيئا ما لقيتم من نعيٍم

وليست رتبة الشهداء دعوى
ولكّن الشهيَد رِِجاُل صدٍق
وما قبلوا بكم الكفر فيهم
مضوا ف درب حزة والثن

وباعوا أنفسا ل فيما
عبيد الال نعمتهم ستفن
أل تَر أن بينهما اختلفا
طريق الّق ملوٌء دماًء
ولن تد الاهد فيه إّل

كذاك ساؤه ضّجت أنينا
علّو مكانة الشهداء فينا

فقد ُسفكت دماء الصالينا
دعاهم رّبهم للخالدينا

ويمل ِهّمة ابن الربعينا
ونال الّثأر ّمن حاربونا

عن الكّفار كم ذّكى ِمئينا
أموُت وأنت ُترهبهم سنينا
وف الصفاد سوف ُيقّرنونا

إذا أمثالكم ف السلمينا
صعدت ف الرير مكّفنينا
بدار اللّد بي الكرمينا
ُتلّقى من فتاوى البطلينا
أطاعوا قول رّب العالينا

ول يرضوا سوى السلم دينا
وما التفتوا لقول الرجفينا
سواهم باعها للمجرمينا
ول يفن نعيم الالدينا

وما لَك حيلة ف الزائغينا
وأشلًء وخوفا يعترينا

طريدا أو قتيًل أو سجينا
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فإن َتُك ناصرا للدين فاسلك
ول تركن لرباب الدعاوى
ول تنع أخ السلم واصب

وسوف يعود ِعّز الدين حتما
ويا ابن القرِن القداُم هذي
ولن ننسى جهادك ما حيينا
ُخذ العهد الكيد علّي أن
وعذرا ليس ل غَي القواف

مضى الليث الصور وهّب ليٌث
سُيبِحُر بالّسفينة ف ثباٍت

وإن ُيقتل ففي جنات ُخلٍد
إذا ما فارٌس منهم توّلى

وأهل الّسجن إن خرجوا ستعلو
وإّل فالصمود لم سبيل

سبيل الّسابقي الّولينا
لم دين ونن نريد دينا

فسوف يزول حكم الظالينا
كذلك قال خي الرسلينا

مشاِعُرنا َجَرت دمعا سخينا
فأنت تدد العزمات فينا

سأمضي ف طريقك لن ألينا
فقد ُأوِثقُت ف ِسجن رهينا

توّلى المل موثوقا أمينا
ولن يرضى بغي النصر مينا

ويلفه أباٌة قادرونا
فليس يالف الترجلينا
أسّنتهم بوجه الكافرينا

إل أن يشهدوا الفتح البينا
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!! .. آبائه   ملك .. !!استعاد آبائه   ملك استعاد
بقلم : عبد الرحمن بن سالم الشمري

ما أشبَه الليلة بالبارحْةكّلهُم أروُغ من ثعلٍب

 أقترح عليكم الستفادة من مبدأ السكوت فسوف يكون أنفع لكم من هذه الشعوذة!!
استعاد ملك آبائه .. هذا البر عندكم ..

 قاتل أهل حائل .. استعادًة للك آبائه، قاتل أهل الطائف .. استعادًة للك آبائه، قاتل أهل الشمال .. استعادًة للك
آبائه، قاتل أهل النوب .. استعادًة للك آبائه .. قاتل وقاتل وسفك الدماء ونب الموال .. استعادًة للك آبائه .. 
 فماذا تقولون إذا أراد (ابن رشيد) ف حائل، أو (الشريف) ف مكة، أو (ابن عائض) ف عسي، أو (الدريسي) ف

جازان، أن يستعيد ملك آبائه؟!
 إن كان هذا القتال من صنيع الوارج .. فأول الوارج هو (اللك عبد العزيز)، وإن كان ما فعله عبد العزيز حّقا

 مشروًعا، فأول القوق الشروعة أن يكم السلمي الصالون من قريش بإجاع أهل السنة ونص النب العصوم صلى
ال عليه وسلم .. 

 استعاد ملك آبائه .. إن كان هذا مبًرا لسفك الدماء وإعمال السيف ف المة .. فكيف ُتعارضون من ُيقاتل
الرتدين (لستعادة حكم الشريعة)؟!

 استعاد ملك آبائه .. وهل اللك والكم ف الشريعة إرٌث يوز أن ُيصرف بجرد النسب؟! بل هل يوز أن ُيقاتل الناس
ويريق دماءهم من أجل هذا الرث؟!

، فهل يب قسمته كما ُيقسم الرث سواًء بسواٍء؟! ل فرق بينه وبي الرث ف شيء البتة؟!وإذا كان ملك الباء إرًثا
 إذا كان ملك آبائه إرًثا، فهل يوز أن ُيصرف الرث كله لواحٍد من أبنائه؟! أم يب أن ُتقّسم البلد والمالك على

جيع أبنائه وبناته للذكر مثل حّظ اُلنثيي؟!
وإذا كان ملك آبائه إرًثا، فبأي دليٍل يوز له هو وحده أن يستعيد ملك آبائه دون بقية الورثة؟!

 إن كان ملك آبائه الذي ُيريد أن يستعيده هو ملك جده ممد بن سعود، أفليس الواجب أن يكون هذا الرث مقسوًما
بي جيع ذرية ممد بن سعود؟!

 وإن كان هو إرث آخر جد له حكم قبله (فيصل بن تركي) فهل يوز أن يتفرد أحد الحفاد بالرث ويرم بقية
الورثة؟!

 بل هل يوز أن يرث ملك جده، وأبوه حّي يرزق؟! أليست شريعة السلم ف الرث أن البن يجب ابن البن
مطلًقا، والفيد يجبه عمه أو أبوه؟!
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 وإن كان الرث الزعوم هو إرث آِخر حاكم من آل سعود قبله.. فقد انتقل هذا الرث إل عم (اللك عبد العزيز) ول
يكن لبيه فيه نصيب.. فكيف رجع إليه الرث؟!

وإن كان ملك الباء ليس بإرٍث من الرث العروف ف الشريعة.. فهل ورث ملك أبيه بطريٍق غي طريق الشريعة؟!
 وإذا كان إرثه غي شرعي فما الفرق بي من ورث ملك أبيه بغي الشرع، ومن ورث ملك أحد من الناس بغي

 الشرع؟! وكيف صار أول منه؟! وهل ف الشرع دليل واحد من كتاٍب أو سنٍة أو إجاٍع أو قياٍس، بل وهل ف أقوال
 العلماء جيًعا، من السلف واللف، وأهل السنة وأهل البدعة، والققي والقلدين، والصادقي والكاذبي، هل ف أقوالم

أن اللك ُيوَرث؟!
 استعاد ملك آبائه .. إن كان يوز له أن ُيقاتل الكومات ليستعيد ملك آبائه، فهل يوز أن ُتقاَتل حكومته وحكومة

أبنائه لستعادة القوق الشرعية الت هي أعظم من ملكه وملك آبائه؟!
استعاد ملك آبائه .. 

هل قاتل معه (إخوان من طاع ال) حرًصا منهم على أن يستعيد (عبد النليز) ملك آبائه..؟!!
 هل أراقوا دماءهم وهجروا أهليهم ونساءهم، وتركوا أرضهم وديارهم وأموالم.. وخرجوا مع عبد العزيز لُيعيدوا له

ملك آبائه؟!!
هل قاتلوا ذلك القتال الستميت تت راية عبد العزيز.. لكي يستعيد ملك آبائه؟!

 هل ُيصّدق عاقل.. أو منون لديه بقية عقل.. أو حّتى (عسكري) ل عقل له البتة.. أّن استعادة عبد النليز لا يسّمى
 ملك آبائه، أمٌر عظيٌم جّدا.. يستحّق أن ُيشترى.. ل بالموال الطائلة.. بل بالدماء الهراقة.. من دماء الناصرين له

الذين رضوا ببيع نفوسهم رخيصة لذا الثمن.. ورضوا أيًضا بإراقة دماء الناس.. وقتل الرجال وتيتيم الطفال.. ؟؟!!
وأنَت أّيها القارئ.. هل صّدقَت ولو طرفَة عٍي بذه التّرهات؟!

إًذا.. ما الذي حدث؟!
 اّلذي حدث.. حاك ال من الدجاجلة الثلثي.. ومن العور الدّجال القريب، والعور الدّجال الكبي.. أّن لعبد

 النليز مكًرا إنليزّيا، وكذًبا بلفورّيا (نسبًة إل بلفور أحد الشركاء الصغار لل سلول ف لعبة بيع فلسطي!)؛ استطاع
بما أن يوك خدعًة من أكب الدع.. 

إّنه مكر الليل والنهار.. مكر (وسائل العلم)، ومكر الديد والنار.. 
 كل من يعرف القيقة ُضربت عنقه، كل من حاول أن يعرف القيقة لق به.. كّل من ُيمكن أن ُيحاول قطع لسانه،

 كل من ل يفّكر ف معرفة القيقة مهّدد بالقتل.. وبذا قضى عبد النليز على اليل الول من رواة التأريخ.. بي
ساكت ل حراك به، وساكت لعب الوف به.. وغابت القيقة.. لكّنها ل ُتت.

ما اّلذي حدث أّيها الناس؟! سكت الرواة.. وانتهى اليل أو كاد.. والتاريخ كتبه النتصر.. فكيف نعرف القيقة؟!
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 هل ُيمكن أن تكون القيقة أّنهم قّدموا رقابم لتكون نعًل لعبد الصليب؟! هل ُيمكن أن نصّدق أّن كل هؤلء كانوا
يسمعون عبد العزيز يصرخ بم:

هلّموا أّيها اُلقاتلون البواسل.. فلستعد ملك آبائي.. تقّدموا إل الوت فإّني ل أستطيع أن ُأغالب شهوة اللك..!!
 هل كان يّرضهم: ل تابوا النون.. فإّن النون ثن الكرسّي الذي أبث عنه، قّدموا الزيد من العناق أّيها الرجال.. ما

أزال أتلّمظ شوًقا إل اللك.. 
 تّملوا الشاّق والصاعب.. فإّنها وال هّينة مقابل الّلذات الت سأنعم با أنا وأبنائي غًدا، اصبوا أّيها الناس فكل لظٍة

من كّدكم وعنائكم ُيقابلها يوم من تسّلط أبنائي على أبنائكم!!
تقّدموا لكون ملًكا عليكم، تتنافسون ف التقرب من؛ فمن رضيت عنه قّربته، ومن ل يستجب لرغبات قتلته.. 
قوموا باختياركم.. فقاتلوا حت تنتزعوا اللك ل.. ّث تناولون اللَك وآمركم وأناكم ول يتكلم منكم أحٌد..!

 عجًبا.. أكانوا ُيقدمون حينما يسمعون هذه العبارات ويسترخصون نفوسهم وأموالم، ويعذب لم القتال وما فيه من
الشدة والبأساء؟!

ما اّلذي حدث.. إّنها معركة (جلود الضأن على قلوب الذئاب).. إّنها عملية النفاق الول.. 
ابن سلوٍل القدي كان سيًدا فلما جاء السلم رأى أّنه خسر السيادة واللك فاشتغل بالدسائس!

وابن سلوٍل الديد كان بعض آبائه ملًكا، فلما فقد اللك رجع إليه عن طريق الكاذيب والنفاق..!
 وابن سلوٍل القدي كان يتول اليهود من دون الؤمني.. وابن سلول الديد أضاف إليهم النصارى والشيوعيي والبوذيي

والندوس وكل من يدخل تت اسم (كافر)..
إّنها خدعة (الباطن والظاهر) الستهلكة تاًما.. تتكرر من جديد.. 

أما الديد ف هذه الدعة فهو (من شابه أباه فما ظلم)
هاهو ابن سعود يمع حوله الوباش من العساكر ولكنه غي هذه الرة جلده بتغي طبيعة من حوله.. 

 فكان عبد النليز الول يتمسح باسم الهاد ويدعو لقتال الكفار.. أما الِخر فإّنه يتمسح باسم الوطن ويدعو لقتال
(أعداء الوطن).. استفادًة من الفاهيم الاهلية الت استطاع نشرها خلل فترة حكمه..

 والوطن ف لغتهم يعن السرة الاكمة التحكمة ف البلد وخياتا.. لذلك يستحيل أن تدهم استعملوا اسم الوطن
فيما ُيخالف مصالهم ما يعتدون به على العباد والبلد.. 

 وهاهي العساكر تقّتل اليوم بأيدي عباد ال الاهدين.. وُتراق دماؤهم ليس ف سبيل ابن سعود بل ف سبيل (عمالة)
ابن سعود لسيدهم الخي.. (الصليب).

وغًدا.. يتساءل كثي من الناس.. كيف كانت العساكر ُتقاتل ف سبيل ملٍك هم أول من تضرر منه؟!
وكيف كانت العساكر تريق دماءها للحفاظ على دولٍة كافرٍة دون مقابل من الدنيا..؟!
كيف كان حال هؤلء الذين ل يشبههم إل (فقي اليهود والنصارى) ل دنيا ول آخرة؟!
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 فلُيسّجل التأريخ من الن.. أن الؤمن ل ُيلدغ من جحر مرتي.. وأّن أهل اليان والعقول ل ينخدعوا هذه الرة بابن
سعود وعرفوه تاًما، ولكن الديد أن الناس انقسموا:

قسًما: َعَرف الّق وأعرض عنه وجادل ف سبيل الباطل من أجل َعَرض زائل.
وقسًما: عرف الّق وقام به وجاهد ف سبيل ال.

 وبي هذين القسمي: من عرف الّق وقعد، ومن صّدق القسم الّول واتبع سادته وكباءه فأضلوه السبيل.. وعند ال
تتمع الصوم.

 أّن ابن سلول الن يّرض الناس على الدفاع عن (وطنهم) و (مقّدراتم) ودماءولُيسّجل التأريخ منذ الن: 
 (السلمي) و(العاهدين)، وقتال (الفئة الباغية)، كما كان ابن سلول يّرض الناس على (الهاد ف سبيل ال)

 و(قتال أهل الشرك) ّث قال ابن سعود عندما كتب التاريخ بالمس: (قاتل للدفاع عن ملك آبائه) وسيقول ابن
 سعود حي يكتب التاريخ غًدا: (قاتل للحفاظ على ملك آبائه).. ول عزاء للنعال الهترئة الت ُتلقى (شهداء ف

سبيل الواجب) على جنبت الطريق دون أن ُيلقى لا بال!!
 : قامت الدولة السعودية الول على التوحيد والسنة والهاد ف سبيل ال والباءة من أعداء ال، وإن كان منملحظة

 منكٍر ُينتقد على تلك الدولة فهو توارث اللك دون بٍث عمن يمع الشروط الشرعية، على أن كل حكامها كانوا
 فضلء عادلي فيما نسب وال حسيبهم على ما بلغنا من التأريخ، وليس لدينا من السانيد التأريية ما يفي بالواب

عن هذا السؤال..
 وحاولت الدولة السعودية الثانية القيام، ولكنها سرعان ما سقطت بعد انغماس التنازعي عليها ف الكفر من تول

الكافرين وأنواع من الفسوق والور والظلم والفساد.. 
 وقامت الدولة السعودية الثالثة، ولكنها استشعرت شعار الدولة الول، وتدثرت أنواع الكفر الت كانت ف آخر الدولة

الثانية، وأضافت عليها ألواًنا من الكفر والردة، مع أثواب من التلبيس والضلل ل يشهد التأريخ تلبيًسا مثلها..
 وقد انكشف أمر مؤسس هذه الدولة الثالثة لدى طوائف من الناس، لا دخل النصارى ف جيوشه، ومّلكهم أرضه

واستعان بم على الخوان لتقصفهم الطائرات النليزية داخل حدوده السياسية..!
 وانكشف أمر هذه الدولة الثالثة لدى كثي من الناس، عندما أدخلوا اليوش الكافرة الرارة إل أرض ممد صلى ال
 عليه وسلم ول ترج إل اليوم.. ولكن أين من يهّب لنصرة الدين والقتال ف سبيل ال وترير بلد الرمي من هذه

العصبة الفاسدة والحتلل الصليب الاث على أرضها بصّك (شرعي) على شريعة آل سلول وعملئهم..
 أم ستبقون أيها السلمون ف الزيرة: ف ذمة عبد النليز.. وابن عبد النليز.. وحفيد عبد النليز، بي جاهل بم، أو

خائف منهم؟!
هذا أقّل ما ُيجازى به من ترك الهاد (ُيعّذبكم عذاًبا أليًما).. أليس أليًما ما نن فيه؟!
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أمنًا      ﴿﴿ خوفهم بعد من أمنًا    وليبدلنهم خوفهم بعد من  ﴾ ﴾وليبدلنهم
بقلم : عبيد بن فالح المطيري

  ، وأخبنا بطريقه وما حصل له من ابتلء وضيق  المد ل الذي شرع لنا هذا الدين ، وأمر باتباع رسوله 
  َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجّنَة َوَلّما َيْأِتُكم ّمَثُل اّلِذيَن َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم ّمّسْتُهُم اْلَبْأَساء َوالّضّراء َوُزْلِزُلوْا وخوف والقائل 

  َأَحِسَب الّناُس  ال    ، وقال سبحانه :  َحّتى َيُقوَل الّرُسوُل َواّلِذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الّلِه َأل ِإّن َنْصَر الّلِه َقِريٌب
    َوَلَقْد َفَتّنا اّلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمّن الّلُه اّلِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمّن اْلَكاِذِبَي َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمّنا َوُهْم َلا ُيْفَتُنوَن 

   َوَلَنْبُلَوّنُكْم ِبَشْيٍء ّمَن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ّمَن اَلَمَواِل َوالنُفِس َوالّثَمَراِت َوَبّشِر الّصاِبِريَن  والمد ل القائل 
 وصلى ال وسلم وبارك على نبينا ممٍد القائل : " لقد ُأِخفت ف ال وما ياف أحد ، ولقد ُأوذيت ف ال وما يؤذى

أما بعد : أحد "

 إن ما ير به الاهدون من ضيق وخوف هو عي البتلء وهو الدليل الواضح على أن الطريق الذي سلكوه هو طريق
  حي خرجا من  وأب بكر   وأصحابه وأنم على منهج قوي وإليك البهان وهو ما حصل لرسول ال  النب 

  ف الغار ، فرأيت آثار الشركي ، قلت : يا رسول ال .. لو أن أحدهم  كنت مع النب  مكة .. قال أبو بكر 
   وأفضل الصحابة الصديق   فهذا نب ال ، رواه البخاري  ما ظنك باثني ال ثالثهما ؟ " : " رفع قدمه رآنا ، قال 

يطاردان ويافان ويضّيق عليهما وُيخرجان من بلدها وُيطلبان من ِقبل قريش .
  فكفروا بالطاغوت وقاتلوه  فانظر ما ُيفعل بالاهدين اليوم يضّيق عليهم ويطاردون لاذا ؟ لنم اقتفوا أثر النب 

  ِإّنا ُبَرآُء ِمنُكْم َوِمّما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِه َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبدا َحّتى ُتْؤِمُنوا وقالوا 
 ما حصل ف غزوة الندق وما حصل للصحابة ف غزوة ذات الرقاع ويوم خيب وهذا دأبوتأّمل   ِبالّلِه َوْحَده 

  وسية أصحابه رضي ال عنهم والتابعي ومن بعدهم والاهدين ف كل النبياء وطريقهم فمن تتبع سية الرسول 
زمان ومكان لحظ ما يلقونه من البتلء والوف فهذا هو الطريق والعاقبة للمتقي .

 وهؤلء قد علموا أن للسلم سفينة ل يكن أن تري إل بدماء الشهداء وهل ذهبت دماء الصحابة إل من أجل هذا
 .   إل أب بكر  الدين حت استحر القتل ف القراء وشكا ذلك عمر 

  َوَعَد الّلُه اّلِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الّصاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفّنُهم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف وقد وعدنا ال تعال فقال 
 اّلِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمّكَنّن َلُهْم ِديَنُهُم اّلِذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبّدَلّنُهم ّمن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئا

  قال القرطب ف الامع لحكام القران : ( نزلت ف أب بكر وعمر رضي َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
  شكا جهد مكافحة العدو ، وما ال عنهما - قاله مالك - وقيل : إن سبب هذه الية أن بعض أصحاب النب 

  كانوا فيه من الوف على أنفسهم ، وأنم ل يضعون أسلحتهم ؛ فنزلت الية . وقال أبو العالية : مكث رسول 
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 بكة عشر سني بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعون إل ال سرا وجهرا ، ث أمر بالجرة إل الدينة ، وكانوا
 فيها خائفي يصبحون ويسون ف السلح , فقال رجل : يا رسول ال ، أما يأت علينا يوم نأمن فيه ونضع السلح ؟

ل تلبثون إل يسيا حت يلس الرجل منكم ف الل العظيم متبيا ليس عليه حديدة " ) ا.هـ فقال عليه السلم : " 
  فهذا وعد ال ، إن ال ل يلف  ِإّنا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َواّلِذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الّدْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اْلَأْشَهاُد  وقوله تعال 

اليعاد .
  ( وقد جرت ُسّنة ال ف الؤمني منوكلما زاد البلء والوف والوع فهو امتحان من ال قال ابن القيم ف الفوائد :

  َأنه قال : " ُيبتلى الرُء على عباده َأن يبتليهم على حسب ِإيانم ، فمن ازداد ِإيانه زيد ف بلئه كما ثبت عن النب 
 حسب دينه ، فِإن كان ف دينه صلبة شدد عليه البلُء ، وِإن كان ف دينه رقة خفف عنه البلُء " والراد بالدين هنا :
 اليان الذى يثبت عند نوازل البلِء ، فإن الؤمن يبتلى على قدر ما يمله إيانه من وارد البلء . قالوا : فالبلُء بخالفة

دواعي النفس والطبع من َأشد البلء ، فإنه ل يصب عليه إل الصّديقون ) ا.هـ 
  : " إذا أراد ال بعبده الي عجل له العقوبة ف الدنيا وإذا أراد ال بعبده الشر  قال : قال رسول ال  عن أنس و

  قال : " إن عظم الزاء مع عظم البلء وإن ال  عن النب  أمسك عنه بذنبه حت يواف به يوم القيامة " وعن أنس 
 إذا أحب قوما ابتلهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط " قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من

هذا الوجه .
 َأْم َحِسْبُتْم َأن  وليعلم كل ماهد ف سبيل ال أن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود بل بالدماء والشلء قال تعال 

  ِإْذ َجاُؤوُكم ّمن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل  قال تعال  َتْدُخُلوْا اْلَجّنَة َوَلّما َيْعَلِم الّلُه اّلِذيَن َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الّصاِبِريَن 
ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًلا َشِديًدا   ِمنُكْم َوِإْذ َزاَغْت اْلَأْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظّنوَن ِبالّلِه الّظُنوَنا

 ِإْذ َجاُؤوُكم ّمن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوِإْذ َزاَغْت اْلَأْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب   عن عائشة رضي ال عنها قالت : (  
 كان ذلك يوم الندق ) .   اْلَحَناِجَر

  َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبالّصْبِر َوالّصَلِة ِإّن الّلَه َمَع  وإنه ما يب على الاهدين الصب على البلء قال تعال
  وقال تعال عن  َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواّتُقوْا الّلَه َلَعّلُكْم ُتْفِلُحوَن  َ وقال تعال  الّصاِبِرين 

  َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِبالّلِه َواْصِبُروْا ِإّن اَلْرَض ِلّلِه ُيوِرُثَها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة موسى عليه السلم 
 َقاُلوْا ُأوِذيَنا ِمن َقْبِل َأن َتْأِتيَنا َوِمن َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل َعَسى َرّبُكْم َأن ُيْهِلَك َعُدّوُكْم َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اَلْرِض   ِلْلُمّتِقَي

 . َفَينُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن 
  َقاَل اّلِذيَن َيُظّنوَن َأّنُهم ّمَلُقو الّلِه َكم ّمن  : "واعلم أن النصر مع الصب " وهذا موافق لقول ال عز وجل  وقال 

  َيا َأّيَها الّنِبّي َحّرِض اْلُمْؤِمِنَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن وقوله   ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثَيًة ِبِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الّصاِبِرين 
 الَن   ّمنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِلُبوْا ِمَئَتْيِن َوِإن َيُكن ّمنُكم ّمَئٌة َيْغِلُبوْا َأْلًفا ّمَن اّلِذيَن َكَفُروْا ِبَأّنُهْم َقْوٌم ّل َيْفَقُهوَن

 َخّفَف الّلُه َعنُكْم َوَعِلَم َأّن ِفيُكْم َضْعًفا َفِإن َيُكن ّمنُكم ّمَئٌة َصاِبَرٌة َيْغِلُبوْا ِمَئَتْيِن َوِإن َيُكن ّمنُكْم َأْلٌف َيْغِلُبوْا َأْلَفْيِن ِبِإْذِن
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  وقال ابن عمر رضي ال عنهما: ( رجعنا من العام القبل ، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة الّلِه َوالّلُه َمَع الّصاِبِريَن 
 الت بايعنا تتها ، كانت رحة من ال ، فسألت نافعا : على أي شيء بايعهم .. على الوت ؟ قال : ل ، بل بايعهم

رواه البخاري .على الصب ) . 
 قال ابن رجب ف جامع العلوم والكم : ( والدرجة الثانية أن يصب على البلء وهذه لن ل يستطع الرضا بالقضاء

 فالرضا فضل مندوب إليه مستحب ، والصب واجب على الؤمن حتم ، وف الصب خي كثي ، فإن ال أمر به ووعد
   َوَبّشِر الّصاِبِريَن   وقال   ِإّنَما ُيَوّفى الّصاِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَساب  عليه جزيل الجر قال ال عز وجل 

  ُأوَلـِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ّمن ّرّبِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلـِئَك ُهُم اّلِذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم ّمِصيَبٌة َقاُلوْا ِإّنا ِلّلِه َوِإّنـا ِإَلْيِه َراِجعوَن 
 ) . اْلُمْهَتُدوَن 

  ابن القيم ف طريق الجرتي : ( الوجه الرابع : أن ال سبحانه ذكر الصب ف كتابه ف نو تسعي موضعا فمرة أمرقال
  أن يبشر به أهله ، ومرة جعله شرطا ف حصول النصر والكفاية ومرة أخب به ، ومرة أثن على أهله ، ومرة أمر نبيه 

 ِنْعَم    ِإَنا َوَجْدَناُه َصاِبَرا أنه مع أهله ، وأثن به على صفوته من العالي وهم أنبياؤه ورسله ، فقال عن نبيه أيوب : 
  َواْصِبْر  وقال :   َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمِن الّرُسِل   ، وقال تعال لات أنبيائه ورسله :  اْلَعْبُد ِإّنُه َأّواب 

  َقاَل َأَنا ُيوُسُف َوَهَذا  ،   َأِإّنَك لنَت ُيوُسُف   وقال يوسف الصديق وقد قال له إخوته :  َوَما َصْبُرَك ِإل ِباِل 
  وهذا يدل على أن الصب من أجّل َقْد َمّن اُل َعَلْيَنآ ِإّنُه َمن َيّتِق َوَيْصِبْر َفِإّن ال ل ُيِضَيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَي    َأِخى

به ، وأن الاصة أحوج إليه من العامة . وتققا مقامات اليان ، وأن أخّص الناس بال وأولهم به أشدهم قياما

عسى ما ترى أن ل يدوم وأن ترى
عسى فرج يأت به ال إنه

إذا لح عسر فارتج اليسر إنه

له فرجا ما أل به الدهُر
له كل يوم ف خليقته أمُر

قضى ال أن العسر يتبعه اليسُر

  ال تعال  قال وإن ما يزن القلب أن ترى كثيا من السلمي ف جزيرة العرب قد غفلت قلوبم عما يدور حولم
 َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي َسِبيِل الّلِه اّثاَقْلُتْم ِإَلى اَلْرِض َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الّدْنَيا ِمَن الِخَرِة َفَما

 ِإّل َتنِفُروْا ُيَعّذْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم َوَل َتُضّروُه َشْيًئا َوالّلُه   َمَتاُع اْلَحَياِة الّدْنَيا ِفي الِخَرِة ِإّل َقِليٌل
 . َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدير 

  ف غزوة تبوك قال ابن كثي رحه ال ف تفسيه على هذه الية : ( هذا شروع ف عتاب من تلف عن رسول ال 
  َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي القيظ فقال تعال  وحارة حي طابت الثمار والظلل ف شدة الر

 أي تكاسلتم وملتم إل القام ف الدعة   اّثاَقْلُتْم ِإَلى اَلْرِض  ي إذا دعيتم إل الهاد ف سبيل ال  أ َسِبيِل الّلِه
 أي مالكم فعلتم هكذا رضا منكم بالدنيا بدًل من  َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الّدْنَيا ِمَن الِخَرِة  والفض وطيب الثمار 

) .   َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الّدْنَيا ِفي الِخَرِة ِإّل َقِليٌل  الخرة ث زّهد تبارك وتعال ف الدنيا ورغب ف الخرة فقال 
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 قال ابن عباس رضي ال   ِإّل َتنِفُروْا ُيَعّذْبُكْم َعَذاًبا َأِليًما  وقال رحه ال : ( ث توعد تعال من ترك الهاد فقال 
  َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما  حّيا من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك ال عنهم القطر فكان عذابم  عنهما استنفر رسول ال 

     َوِإن َتَتَوّلْوا َيْسَتْبِدْل َقْوما َغْيَرُكْم ُثّم َلا َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم   أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعال  َغْيَرُكْم

  َوالّلُه َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدير  أي ول تضروا ال شيئا بتوليكم عن الهاد ونكولكم وثقالكم عنه  َوَل َتُضّروُه َشْيًئا 
ي قادر على النتصار من العداء بدونكم ) ا.هـ أ 

 
  َيا َأّيَها الّنِبّي َجاِهِد اْلُكّفاَر َواْلُمَناِفِقَيْ فال ال بالقيام بهاد الكفار من اليهود والنصارى والرتدين قال ال تعال

  َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا َقاِتُلوْا اّلِذيَن َيُلوَنُكم ّمَن اْلُكّفاِر  وقال تعال  َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهّنُم َوِبْئَس اْلَمِصُي 
  َوَقاِتُلوْا اْلُمْشِرِكَي َكآّفًة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكآّفًة  وقال تعال  َوِلَيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموْا َأّن الّلَه َمَع اْلُمّتِقَي 

  َقاِتُلوْا اّلِذيَن َل ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َوَل ِباْلَيْوِم الِخِر َوَل ُيَحّرُموَن َما َحّرَم الّلُه  وقال تعال  َواْعَلُموْا َأّن الّلَه َمَع اْلُمّتِقَي 
 . َوَرُسوُلُه َوَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحّق ِمَن اّلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحّتى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن 

  َوْلَيْعَلَم اّلِذيَن َناَفُقوْا َوِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوْا َقاِتُلوْا من تاذلم عن الهاد فقد قال ال فيهم  واحذروا حال النافقي وأفعالم
 ِفي َسِبيِل الّلِه َأِو اْدَفُعوْا َقاُلوْا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًل ّلّتَبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُهْم ِلِلَياِن َيُقوُلوَن ِبَأْفَواِهِهم ّما َلْيَس ِفي

 اّلِذيَن َقاُلوْا ِلْخَواِنِهْم َوَقَعُدوْا َلْو َأَطاُعوَنا َما ُقِتُلوا ُقْل َفاْدَرُؤوا َعْن َأنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِإن   ُقُلوِبِهْم َوالّلُه َأْعَلُم ِبَما َيْكُتُموَن
 . ُكنُتْم َصاِدِقَي 

 وال أسال أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر عباده الاهدين وأن يعل لم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مرجا
 ومن كل بلء عافية وأن يرزقنا الشهادة ف سبيله مقبلي غي مدبرين صابرين متسبي وصلى ال على نبينا ممد وعلى

آله وصحبه وسلم تسلما كثيا .
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 : مان           "   "  لينكس بـ لنفسه رمز والذي الخوة أحد من السؤال هذا وردنا
 إذا ُأسر شخٌص مسلٌم ارتكَب ناقضا من نواقض السلم ، وهو مظاهرة الكفار على السلمي فهل تب استتابته أم

ل ؟ وشكرا

المد ل رب العالي، والصلة والسلم على أشرف الرسلي، نبينا ممد وعلى آله وصحابته أجعي، أما بعد:
 الخ الكري السائل: حّبذا لو اخترت اًسا عربّيا وتركَت التلّقب بالعجمّية، واختر من الساء والكن واللقاب ما فيه

فأٌل حسٌن وتيّمٌن، زادك ال من العلم واليان وجعلك مبارًكا أينما كنت، وأّما جواب مسألتك:
فإن ظاهَر رجٌل من السلمي أهل الكفر وتوّلهم فقد ارتّد ّث ُأسر فله أحوال:

 : أن ُيعلم ف حّقه وجود شروط التكفي وانتفاء الوانع الت تنع لوق اسم الكفر به، فحكمه حكم سائرالال الول
 الرتّدين والصحيح فيهم عدم وجوب الستتابة، بل يوز قتله دون استتابة لعدم الدليل الوجب لستتابتهم ولمِر النّب

صّلى ال عليه وسلم بقتل عدد من الرتّدين ف وقته دون أمٍر باستتابتهم، ولصنيع بعض الصحابة الداّل على ذلك.
 : أن ُيعامل معاملة الطائفة المتنعة كما هو حال الواسيس والقاتلي ف جيوش الردة كالشرطة العراقيةالال الثانية

 وتالف الشمال الفغان والباحث السعودية، فُيحكم له بالُكفر ظاهًرا وُيعامل على هذا كما دّل عليه الكتاب والسنة
وإجاع الصحابة، ول يشترط ف حاله البحث عن وجود الشروط وانتفاء الوانع.

 والطائفة المتنعة هي الطائفة الت لا شوكٌة تتنع با عن إجراء أحكام السلم، سواء كان فعلها ترًكا لواجٍب كالزكاة،
  تكفي أفراِدها على التعيي والكم لموالكم فيهاأو كان كفًرا مستقّل كالكم بغي ما أنزل ال ومناصرة الطواغيت،

بالكفر ظاهًرا ل باطًنا، وُيحكم لم بالكفر باطًنا بعد الستفصال أو تبّين أحوالم، ولتفصيل هذا الكم موضع آخر.
 ومعن الكم عليه بالكفر ظاهًرا ل باطًنا أّننا نكم عليه بأّنه كافر بعينه وُنجري عليه جيع أحكام الكفر من وجوب

 الباءة منه وتري ابتدائه بالسلم وحرمة إنكاِحه السلمة وعدم الصلة عليه إذا مات ومنع دفنه ف مقابر السلمي
 وإباحة دمه سواء ف العركة أو خارجها، ولكّننا ل نشهد عليه بالنار كسائر الكّفار بل نقول له كما قال النب صلى ال
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 ورد إلينا عبر بريد المجلّة عّدة
 أسئلة تتعلق بمسائل فقهية وقد

 عرضت هذه السئلة على  الشيخ
عبدا الرشيد ليجيب عليها .

 علماً أن الترتيب الزمني للجابة
 عليها هو بحسب ورودها

ووصولها في البريد :
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 ال أعلم بإسلمك ، فإن يكن كما تقول فإن ال يزيك ، وأماعليه وسلم لعمه العّباس فيما ذكر ابن إسحاق: "
".ظاهرك فقد كان علينا

 ولكّن مثل هذا إذا ُأِسر ُيعامل معاملة الفراد لزوال النعِة الت كانت مانًعا من الستفصال؛ فُيستفصل منه وُينظر ف
 وجود الشروط وانتفاء الوانع ف حاله، فإن َثَبَت ف حاله مانع من موانع التكفي كالكراه القيقّي ُحكم بإسلِمه ول

ُيز َقتُلُه.
  تأت بعن طلب التوبة منه وعرضها عليه قبل قتله، وهي غي واجبة على الصحيح، والستتابةالال الولفالستتابة ف 

  تأت بعن النظر ف حاله وف وجود الشروط الشترطة لتنزيل الكفر وانتفاء الوانع الانعة من ذلك وهذاالال الثانيةف 
 النوع من الستتابة واجٌب ف القدور عليه ول يب ف المتنع، ومن ثبت كفره بعد هذا النوع من الستتابة فإّن عرض
 التوبة عليه ل يلزم كما ف الال الول، وإن ثبت وجود الوانع ف حّقه وُأزيلت فأصّر كان مرتّدا ل تلزم استتابته، وإن

تاب ورجع كان على إسلمه.
 وحيُث قلنا: إّن الستتابة ل تب، فإّن هذا ل يعن تريها، بل الستتابة مستحّبٌة مندوٌب إليها ف جيع الحوال، فإّنه:

 " كما قال رسول ال صلى ال عليه وسلم، إّل إن ترّتب على الستتابة تعطيل جهادل أحَد أحّب إليه العذر من ال"
 الرتّد المتنع بالشوكة فل يوز تعطيل الواجب للمستحّب، فالستتابة موضعها حال السعة ف القدور عليه، واختلف

ف توبة الزنديق فإن ُقلنا بعدم َقبولا فل معن للستتابة ول ُتشرع وجوًبا ول استحباًبا.
 واللصة: أّن من ارتكب هذا الناقض وكان متقّوًيا بشوكة الكفار ُيحكم بكفره على ظاهره ويسّمى كافًرا بالعي،

 وُيعامل معاملة الكافر ف جيع الحكام من القتال وغيه، دون الشهادة عليه بالنار؛ فإن ُعرفت حاله أو مّكن ال
منه أحًدا من السلمي وجب أن ُينظر هل يثبت ف حّقه مانع من موانع التكفي أم ل؟ 

 فإن ثبت ف حقه مانع من موانع التكفي كالكراه أو التأويل العتب فهو مسلٌم يب بيان الّق له وإزالة الانع فإن
تاَب وإّل حكم برّدته وُقتل، وهذا الوضع هو اّلذي تب فيه الستتابة.

 وإن ل يثبت ف حّقه مانع من الوانع، فهو كافٌر يوز قتله دون استتابة، ولكّن الستتابة مستحّبٌة لّنها من تام إقامة
الّجة عليه. 

 فهذا ما يتعلق بالسألة على الختصار وللستزادة راجع كتاب الامع ف طلب العلم الشريف لعبد القادر بن عبد العزيز
 ف موضعي منه: نقد الرسالة الليمانية، ونقد كتاب القول القاطع، وراجع أيًضا كتاب الثلثينية ف التحذير من الغلو ف

 التكفي لب ممد القدسي ف الفصل الثالث عند قوله: (تنبيه: ف أن قاعدة الصل ف جيوش الطواغيت وأنصارهم
 الكفر ل ُغبار عليها)، ولعل ال ُييّسر كتابة رسالٍة أبسَط من هذا ُتستوف فيها الدّلة وُتبّين فيها السألة، وال وّل

التوفيق.

 : الخ محمود إبراهيم يسأل ويقول 
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اللحاق بالمجاهدين في العراق بعد  هل يجوز لي أن أقدم على أمر ما مثل 

بتها بنفسي وبدون تنسيق مع الخوة في العراق ول التي رت بات  ي لترت  وضع بعض ا

. وبعد ه.  أعرف إن كانت هذه الطريقة تنجح أم ل ولكن هذا كل ما بوسعي عمل

أنه ليس  أن أصل إلى العراق ل بد أن يسهل ا لي سبيل إلى المجاهدين فأظن 

 من الصعب الوصول إليهم إن وصلت إلى العراق إن شاء ا  وأسأل ا أن
المد ل رب العالي، والصلة والسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحابته أجعي، أما بعد:

 يا أّيها اّلذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ُثباٍت أو انفروا جيًعا * وإّن منكم َلَمن لُيبّطئّن فقد قال ال عّز وجّل: ﴿
 ، وف هذه اليات الوصية بأخذ الذر من العدوفإن أصابتكم ُمصيبٌة قال قد أنعم ال علّي إذ ل أُكن معكم شهيًدا﴾

والنفي إل قتاله، وذّم من ُيبّطئ الناس عن ذلك ويّذلم عنه وهم أهل الّنفاق.
 والنفي إل الهاد ف العراق اليوم واجٌب متعّيٌن على كل مسلم، ل ُيستثن منه أحد إّل من كان ف ثغٍر من ثغور الهاد

 ليَس على الّضعفاء ول على الرضى ول على اّلذين ل يدون ماالتعّين، أو عاجٌز عن القتال معذوٌر؛ قال تعال: ﴿
 ُينفقون حرٌج إذا نصحوا ل ورسوله ما على السني من سبيل وال غفوٌر رحيم * ول على اّلذين إذا ما أتوك

 لتحملهم ُقلت ل أجد ما أحلكم عليه توّلوا وأعيُنُهم تفيض من الدمع حزًنا أّل يدوا ما ُينفقون * إّنما السبيل على
﴾.اّلذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الوالف وطبع ال على قلوبم فهم ل يعلمون

 وف هذه اليات العذُر للضعفاء والرضى واّلذين ل يدون ما ُينفقون ول ما ُيحملون عليه من مال السلمي، وكان هذا
 ف غزاة تبوك واستقبل رسول ال صلى ال عليه وسلم فيها سفًرا بعيًدا وعدّوا، فلم يكن أحٌد يستطيع النفي إّل راكًبا
 فُعذر ف هذه الغزاة بصوصها من ل يد الركب، ول يكن ذلك عذًرا لحٍد ف الندق ول ف ُأُحٍد لقرب السافة،

الت يُب با النفي باختلف الزمان والحوال. اختلف القدرة فدّل على
 وف هذا الزمان يتاج الاهد إل طريٍق للوصول إل أرض العركة والطريق قد يكون رسّيا فيحتاج إل الوثائق الثبوتية

 الصلية أو الزّورة بسب حاله، وقد يكون طريق تريٍب فيحتاج إل معرفة الطريق وما يتاج إليه، كما يتاج ف
الغالب إل ُمستقبٍل يستقبله ويوصله إل الاهدين ويعّرفهم به.

 فكّل ما استطاع الاهد الوصول بدونه من هذا ل يكن شرًطا ف وجوب النفي إل الهاد، كما لو ل يتج إل الوثائق
 الرسية، أو ل يتج إل النّسق لقدرته على الوصول إل الاهدين ومعرفتهم له لو وصل إليهم، وإن كان ل يتاج إل

 التصال بماعة من الاهدين أهل الشوكة ويلك القدرة على إعداد العدة وقتال الكّفار ولو ل يتصل بأحد ل يتج إل
النّسق ول إل الطريق الوصلة إل الاهدين.

 والغالب أّن الاهدين ل يستطيعون استقبال من ل يأِت بتنسيٍق ومعرفٍة من ُيوثق به، لكثرة العملء الدسوسي من
 بعض دول الوار، ومن الدول الت يكثر نفي الاهدين منها، فالول بن أراد النفي إل الهاد أن يسعى ف البحث عن

 الطريق العروفة الت توصله إل الاهدين، أو يعلم قبل ذهابه عمن يستقبل من يأت إليه من الاهدين دون اشتراط
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 التنسيق ليكون على بصيٍة من أمره قبل خروجه ولئل يقع لقمًة سائغًة لعداء ال أو يصل إل جبهة الهاد ويتحّرج
الاهدون من استقباله لعدم معرفته ومن رّده خوًفا عليه فيكون عبًئا عليهم فوق ما يملون من العباء.

 ول ُيفهم من هذا التقاعس أو التخاذل عن النفي إل الهاد بل الواجب هو السعي الّتصل ف تصيل أسبابه وأن ل
 يقعد ول يقّر حّتى يّصل السباب الت توصله إل أرض العركة ويبذل ُقصارى جهده ول يكون كحال من طبع ال

على قلوبم من يستأذنون وهم أغنياء.
 ول علىوليعلم أّن العذر الواحد قد يعتذر به رجلن أحدها صادٌق مصّدٌق معذوٌر مأجوٌر كالذين قال ال فيهم: ﴿

 اّلذين إذا ما أتوك لتحملهم ُقلَت ل أجد ما أحلكم عليه توّلوا وأعيُنُهم تفيُض من الدمع حزًنا أّل يدوا ما
 إّنما الّسبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، والخر كاذٌب ُمكّذٌب مذوٌل كاّلذين قال ال فيهم: ﴿ُينفقون﴾

 رضوا بأن يكونوا مع الوالف وطبع ال على قلوبم فهم ل يعلمون * يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل ل
 تعتذروا قد نّبأنا ال من أخباركم وسيى اُل عَمَلكم ورسوُلُه ّث ُترّدون إل عال الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم

 تعملون * سيحلفون بال لكم إذا انقلبتم إليهم لُتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إّنهم رجٌس ومأواهم جهّنم جزاًء با
كانوا يكسبون * يلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإّن ال ل يرضى عن القوم الفاسقي﴾.

 ليَس على الّضعفاء ول على الرضى ول على اّلذين ل يدون ما ُينفقون  ﴿والفرق بينهما ما قال ال عز وجل:
 ومن نصح ل ورسوله ل ُيمكن أن يعتذرحرٌج إذا نصحوا ل ورسوله ما على السني من سبيل وال غفوٌر رحيم﴾ 

 با ليس بعذٍر بل إّن الناصح الصادق إذا ل يد ما يوصله إل الهاد حزَن وأل لذلك وواصل السعي لُيجاهد ف سبيل
ال.

 وتأّمل حال من ل يدوا ما ُينفقون ف الهاز للجهاد فلم يقعدوا فرحي بعذرهم ويتأخروا ليكونوا فيمن يعتذر لرسول
 ال صلى ال عليه وسلم إذا رجع إليهم كما فعل العّذرون من العراب، بل جاؤوا إل النب صلى ال عليه وسلم قبل

 الروج حرًصا على إدراك الغزوة ليحملهم فلّما اعتذر توّلوا وأعينهم تفيض من الدمع حزًنا على عجزهم عن
.حزًنا أّل يدوا ما ُينفقون﴾النفاق ﴿

هذا وال أعلم وصلى ال وسلم على عبده ورسوله ممد وعلى آله وصحابته أجعي.
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  اقتراحاتك العسكرية وصلت وهي مل اهتمامنا ، ونشكرك على تنبيهك ، والكرامة الت الخ فجر قادم :
 ذكرت أنا حصلت لحد الخوة الاهدين الذين قتلوا على أيدي القوات السلولية ما نستبشر به ، ونذكرك أخي
 الكري ونذكر أنفسنا بأن أعظم الكرامة لزوم الستقامة كما قال شيخ السلم ابن تيمية ، ولعل سلمك يصل إل

الشيخ أب بكر ناجي بإذن ال .
  نعتذر عن عدم استطاعتنا إرسال ما طلبت من أعداد اللة ، ولكن بإمكانك الصول على ماالخ خالد أبو سيف :

 تريد بالدخول إل موقع (القاعدون) الذي قام مشكورا بمع جيع أعداد اللة والعسكر ف إصداراته التميزة ، أو
بطلب ذلك من الخوة ف النتديات أو عب " البالتوك " . 

  ملحظاتك واقتراحاتك ونصائحك المنية قيد الدراسة ، ونشكرك على ما أبديت وماالخ أبو الباء الالدي :
 نقلت من مشاعر تاه إخوانك الاهدين ، وأما عملية تفجي مبن الطوارئ بالوشم فلمعرفة الكم الشرعي لثل هذه

 العمليات بإمكانك الرجوع إل كتاب " هداية الساري ف حكم استهداف الطواري " والذي أصدره إخواننا ف
 "كتائب الرمي" ، وارجع أيًضا إن شئت إل ما كتبه أهل العلم ف هذه السائل ومن ذلك كلم الشيخ عبد القادر بن
 عبد العزيز ف كتاب الامع ف طلب العلم الشريف، عند نقده للرسالة الليمانية ولكتاب القول القاطع ، أما موقفنا من
 هذه العملية وأمثالا من الناحية الستراتيجية فقد أوضحه القائد أبو هاجر رحه ال ف بيانه الصوت الذي أصدره آنذاك

أما طلبك الرد على جيع رسائل الخوة وعدم تاهل أٍي منها فهذا ما ناوله نسأل ال العانة والتوفيق.
  المد ال على ما بشرتنا به من انتشار إصداراتنا بي إخواننا الاهدين فالخ أبو إسلم القدسي من بيت القدس :

 فلسطي ، وجزاك ال خيا على بشراك بالتوجه الكبي لديهم إل تبن النهج السلفي الهادي ، وهذا بإذن ال بداية
 النصر وتطهي أول القبلتي من دنس اليهود ، وبالنسبة لسلسلة العلقات الدولية ف السلم فقد توقفت بأسر الشيخ

فارس الزهران فرج ال عنه وعن جيع إخواننا السرى وقد أحلنا اقتراحك إل اللجنة الشرعية لدراسته . 
  نشكرك على اقتراحاتك، وإن كنا نطمع أن تكون مفصلة حت نستطيع الستفادة منها بشكل أكب.الخ سيح توفيق:

 نقدر إتافك لنا بأخبار إخواننا ونسأل ال لنا ولك ولم الثبات على هذا الطريق حت نلقاه .الخ القدسي :
  جزاك ال خيا على خدمتك الت قدمتها للمجاهدين ، ونسأله سبحانه أن يقق لكالخ أبو ماهد القحطان :

  َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوّكْل َعَلى الّلِه أمنيتك باللحاق بم عاجًل غي آجل ، ونذكرك أخي الكري بقول ال سبحانه وتعال 
 .  َيا َأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم   وقوله سبحانه  ِإّن الّلَه ُيِحّب اْلُمَتَوّكِلَي 
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  نمد ال على عودة التواصل معكم ومع جيع إخواننا، ونفيدك بأن رسائلكالخ إسحاق ماهد من بلد الشام :
 السابقة ل تصل، ونشكرك على التماس العذر لخوانك، وأما بالنسبة لطلبك العسكري فقد أحلناه إل اللجنة

العسكرية الت تصدر معسكر البتار، وأما بصوص القالت فأرسل ما لديك وسننشر منها ما هو صال للنشر بإذن ال.
 المد ل الذي هداك إل صراطه الستقيم ، وليس ف استطاعتنا تلبية مطلبك ف هذه الفترةالخ ممود إبراهيم : 

 وسؤالك الذي وجهته إل الشيخ عبد ال الرشيد حول الذهاب إل العراق ستجد الواب عليه بإذن ال ف زاوية
 "فاسألوا أهل الذكر" . 

  زادك ال غيًة على دينه ، ووفقك لنحر عباد الصليب واليهود الناس على أرضالخ أبو مجن الكنان من مصر :
 الكنانة الت يتمعون فيها وهم مطمئنون آمنون ، تت رعاية فرعونا كما ذكرت ، واقتراحك على الشيخ أب بكر
ناجي وضع تصور حول قيام الركة الهادية ف مصر بكم خبته بواقع الال هناك سيصل إليه بإذن ال تعال . 

 قد ل نستطيع التصال الباشر مع الخوة الريصي على خدمة الهاد وتقسيم العمل العلميالخ السد النائم : 
 عليهم ، ولكن بإمكانك سؤال من تثق به أو السؤال عب النتديات عن طرق نشر الصدارات الهادية وإيصالا إل
 أكب شرية من الناس صدعا بكلمة الق وجهادا لن حارب ال ورسوله ، مع الخذ بالسباب المنية بعد التوكل

 على ال عز وجل ، ولعلك ُتشاهد على صفحات العداد القادمة من اللة بإذن ال بعض الوسائل الت ُتفيدك ف هذا
الباب. 

  ما يصيب الاهدين من البتلءات إنا هو تحيص وتييز من سنن ال الت ل تتبدل ، ومن لوازم هذاالخ أبو أسامة :
 الطريق وخاّصة ف البدايات، ولو كان أحٌد ينال النصر بدون ذلك لناله رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وعليك أخي

 البيب باللتجاء إل ال والصدق ف الدعاء ، والبدء ف جهاد العداء وقتلهم حيثما ثقفتهم إل أن ييسر ال لك
اللتحاق بسرايا الاهدين ف جزيرة العرب . 

  ل شك ف تأثي الصدارات الصوتية ونفعها الكبي ، ونن نسعى جاهدين إل إيصالالخ أبو عبد الرحن البتار :
 كلمة الق عبها ما استطعنا إل ذلك سبيًل ، وكلمك يزيدنا اهتماما بذا الانب ، أما استفسارك فلعلك تد الجابة

عنه ف مظانه على شبكة النترنت أو ف الكتبات العامة ، وبارك ال فيك .
 السبب فيما ذكرت معروف لدينا نسأل ال أن يكننا من تاوزه ، ول يقع شيء ما تظنالخ أبو حفص الزائري : 

 فسوف نتهد ف ذلك إن شاء ال ، ونعمل على البحث عن الواد الت أما بصوص الصدارات الصوتية، والمد ل 
 أشرت إليها ونشرها على الشبكة ، وأما وصف النة من نونية ابن القيم بصوت الشيخ فارس فلعلك تراه على شبكة

النترنت قريًبا بإذن ال .
  استمر ف إعداد نفسك وحاول الستفادة من معسكر البتار على قدر ما تستطيعالخ أبو عبد الرحن القدسي :

 وبالنسبة لستخدام السلح فبإمكانك التدرب عليه تدريبا صامتا ف بيتك حت يتسن لك الكان الناسب لستخدام
 الذخية الية ، وطريق العراق يسي على من يسره ال عليه فجّد ف البحث واتذ احتياطاتك المنية واستعن بال على
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 ذلك ، وإن ل تد طريقا فاتبع وصية الشيخ أسامة حفظه ال ف قتل المريكان فوق كل أرض وتت كل ساء ، فإّن
الرب اليوم ضّد الصليبيي واليهود واحدة وإن تعّددت اليادين . 

 اقتراحك ُأحيل إل اللجنة الشرعية وستدرس اللجنة السبيل النسب لطرح موضوعالخ حازم البصري من العراق : 
"سبيل إقامة اللفة" وتوضيح النهج الشرعي فيه .

  وصلتنا رسالتك القيمة بارك ال فيك وجزاك ال خياالخ الذي رمز لنفسه باسم " قاعد بن جالس آل قاعد " :
 على اهتمامك بإخوانك الاهدين ، وعلى حرصك على نسخ ملة صوت الهاد ومعسكر البتار وتوزيعهما ، نصائحك
 وملحظاتك واقتراحاتك وما استعرضته من مشاكل وحلول مفيد للغاية ، وسنهتم بدراستها والستفادة منها مع العلم

أن الكثي منها معموٌل به حاليا ، جعل ال ذلك ف موازين حسناتك . 
  : وّفقك ال وشكر جهودك ف نصرة الهاد والاهدين ووفقك لدمة دينه ، نشكرك على الفوائد القّيمةالخ مشاور

الت استفدناها من رسالتك .
  أحبك ال الذي أحببتنا فيه ، وجزاك ال خيا على شعورك وحزنك على ما يصيبالخ أبو حنظلة البغدادي :

 الاهدين ، ولكن لتعلم أن ابتلء الاهدين بشيء من الوف والوع ونقص من الموال والنفس والثمرات هو كما
 ذكرنا من لوازم هذا الطريق ، أما سؤالك عن كيفية خدمة الاهدين فلعلك تد ف كتاب الشيخ عيسى بن سعد

  وسيلة لدمة الاهدين" جوابا شافيا عليه ، اهتم بإعداد نفسك إل أن ييسر ال لاقك39العوشن رحه ال "
 بالاهدين ، وإن ل يتيسر لك ذلك فدونك الصليبيي الذين يسرحون ف طول أرض الزيرة وعرضها ، أعد خطتك
 واستعن بربك ونفذ وصية نبيك ممد صلى ال عليه وسلم "أخرجوا الشركي من جزيرة العرب" ، أما مقالتك الت

تنوي إرسالا فعلى الرحب والسعة وسننشر منها بإذن ال ما هو صال للنشر .
  رسالتك وصلت ولكن الرابط الذي أرفقته ل يعمل ، فلعلك تتأكد من الرابط ، وتراسلنا مرًةالخ ابن الغافقي :

أخرى بارك ال فيك . 
 أثابك ال على ما خطه يراعك ، وجعله ف موازين حسناتك ، ونثك على الجتهاد فالخ أبو الهاجر الشرقي : 
نشره على شبكة النترنت . 

  نشكرك على الرابط الذي أرسلت "الرائم المريكية ف القرن العشرين"، جعل ال ذلك فالخ عبد ال ماهد:
موازين حسناتك.

  ترصدك على هدفك واستفادتك من الوسائل التوفرة لديك هو الذي يدد نوع الدية الت يبالخ أسامة سامي :
أن تقدمها للعلوج ، استعن بال واستخر ف شأنك كله ث .. سم بال وانر .

  اللحوظة الت ذكرت عن " تغيي الرقام " متصرة جدا وتتاج إل تفصيل (توضيح لفائدةالخ [ ل يسم نفسه ] :
التغيي) حت نتمكن من الستفادة منها ، فلعلك توافينا با ف رسالة أخرى جزاك ال خًيا. 
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  جزاِك ال خيا على كلماتك واقتراحاتك القيمة ، وثبتك علىالخت أمل الشمري " أم أسامة الكي " من قطر :
 صراطه الستقيم ، وبصوص وصايا من ذكرت من الشهداء - نسبهم كذلك وال حسيبهم - فإننا لن نبخل با يتوفر

 لدينا منها على إخواننا بإذن ال ، وأكثر من ذكرت أساءهم لم وصايا خطوها بدمائهم لتصل إل أمتهم ، تدينها
 مبثوثًة ف كتاباتم الت ُنشرت مستقلة أو على صفحات هذه اللة ومعسكر البتار ف أعدادها السابقة كأب هاجر

وفيصل الدخيل وعيسى العوشن ومعجب الدوسري وغيهم رحهم ال .
  َذِلَك َوَلْو حياك ال وبياك ، ومرحبا بك وبميع إخواننا ف كل مكان ، ونذكرك بقول ال تعال : الخ الهادي : 

  ، وبالنسبة لسؤالك فقد أحيل على الشيخ عبد ال الرشيد َيَشاء الّلُه َلانَتَصَر ِمْنُهْم َوَلِكن ّلَيْبُلَو َبْعَضُكم ِبَبْعٍض 
 وستجد الجابة عليه بإذن ال ف زاوية " فاسألوا أهل الذكر " ، ونسأل ال أن يستجيب دعوتك [ اللهم كما أهلكت

عادا وثود ، فأهلك المريكان واليهود ] . 
  رسالتك الت تقول فيها " اكتبوا عن ... " وصلت بارك ال فيك ، ونرجو منك إرسالالخ [ ل يسم نفسه ] :

تفاصيل الوضوع إن كانت لديك ، حيث ل نستطع متابعة الستجّدات.
 نسأل ال أن يسددكم ، وينصر بكم دينه ، ويذل بكم أعداءه ، ويدكم بدد من عنده ، ول شك أخيالخ الباشق : 

 البيب أن لضرب العدو ف مفاصل اقتصاده من الثر ما ل يفى ، وإن كان من نصيحة فإننا نوصيكم بتقوى ال
 والسمع والطاعة لميكم ، واللتجاء إل ال والتوكل عليه ف كل شؤونكم ، ث نوصيكم بأخذ جيع أسباب اليطة
 دون أن تكون عائقا لكم عن العمل ، واحرصوا على الترصد الدقيق مع الذر ، والتخطيط الدروس للعملية مع العلم

 أن النسحاب هو أخطر مرحلة ف كل عملية ، واعتنوا بالانب الستراتيجي ف التخطيط وأن يكون لديكم تصور
 مستقبلي واقعي لعملكم ، ول تنسوا وصية شيخ الاهدين " ل تشاور أحدا ف قتل المريكان " واستعينوا على ما

 عزمتم عليه بالكتمان ، وعدم إفشاء تفاصيل عملكم لحد وخاصًة ف رسائل النترنت ، واحذروا التساهل ف دماء
 السلمي ، واستغلوا أوقاتكم بالطاعات وطلب العلم الشرعي وخاصًة التوحيد ، وحبذا لو راجعتم دورت " المن
والستخبارات " لسيف العدل ، و " حرب الدن " لب هاجر رحه ال ما نشر على صفحات معسكر البتار .  

 الخوة لينكس مان ، أبو عبدال الزدي من المارات ، سفاح بن تيم ، السائل عن عملية الدرسة الروسية :
 رسائلكم وصلت وستجدون الجابة على استفتاءاتكم الشرعية بإذن ال ف زاوية " فاسألوا أهل الذكر " على صفحات

هذه اللة . 
 وختاما نذكر إخواننا بأن ل يغفلوا عن أعظم سلح .. سلح الدعاء ، وأن يصوا إخوانم الاهدين ف كل مكان

ويدعوا لم بالثبات والنصر والتمكي .  
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من إصداراتـنا

 ساهم في طباعتها

 بدأ الؤلف كتابه بكشف زيف الضارة المريكية الزعومة مثًل على ذلك با اقترفته
 من جرائم ف حق الشعوب الت احتلت أراضيها ونبت خياتا وأقامت لا الذابح

 والبادات الماعية منذ قيامها وحت وقتنا هذا ، بعد ذلك شرع الؤلف ف بيان
 أسباب خراب أمريكا ، وأنا ستنهار بإذن ال وستسقط سقوطا مدويا لسباٍب رئيسٍة

ثلثة : 
 الول : الرب الغي متوازية الت شنها تنظيم القاعدة ول يزال ، وأوضح خلل ذلك

  سبتمب والت فصل11العمليات الت نفذها الاهدون ضد المريكان ، وأهها غزوة 
 ف آثارها ونتائجها على حاضر أمريكا ومستقبلها .. الثان : دخول أمريكا الكشوف

 ف العال السلمي وتليها عن الرب بالوكالة وخصوصا ف حربيها الخيتي ف
 أفغانستان والعراق وما تتعرض له ف هاتي البهتي من استنزاف لواردها القتصادية

 والعسكرية والذي سيؤدي بإذن ال إل خروجها منهما خاسرًة ذليلة .. الثالث :
 التفكك الداخلي والنراف الخلقي كانتشار القتل والغتصاب والسرقة

والخدرات وتفكك السرة والتفرقة العنصرية .

 رسالة كتبها الشيخ يوسف العييي تقبله ال ف الشهداء ف الرد على بيان التخذيل
رؤية شرعية " . الوسوم بـ " البهة الداخلية أمام التحديات العاصرة

 وقد صدر هذا البيان قبيل الجمة الصليبية الخية على العراق ، ف وقٍت اشتد فيه
 سعار آل سلول ف ملحقة الاهدين إرضاًء للصليب ، موقعا من قبل ثلثي شخصا
 من وصفوا أنفسهم بـ " الراسخي ف العلم " ، ضمنوه ما يراد منه إضعاف القاومة

الهادية للعدو الصائل وقد بي الشيخ ف رسالته أمرين مهمي :
الول : إخفاق الوقعي على البيان ف القدرة على تنزيل النصوص على الواقع . 
 حيث اشترطوا ف جهاد المة اليوم أن يتم النظر فيه من قبل الراسخي ف العلم

مالفي ف ذلك إجاع العلماء على أن جهاد الدفع ل يشترط له شرط .   
الثان : الكذب والتحريف ف النقل عن أهل العلم .

 حيث أورد الوقعون على البيان كلما نسبوه " للعز بن عبد السلم " حرفوا فيه
 كلمه رحه ال ، وكذبوا عليه ، وقولوه ما ل يقل ، وأضافوا إليه ونقصوا منه حت

يوافق رأيهم ، وهذا كما قال الشيخ رحه ال ما ل يعرف إل عن الرافضة .   
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